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Dear God
The only thing I ask of you is
to Thanks

Spesial Thanks to:
Both of my parents that have bornt me and
growth me bigger.
Now I have to reply your kindness

Another thanks to:

People who have support me

My brother, sister, friends, family, teacher, mentor
Also thanks to:
My patients and My reader
Which inspire me on making this book

#BukanBukuTentangObat mengajak kita untuk “mencintai”
obat dengan benar. Mencintai dalam artian kepatutan &
kewajaran, bukan cinta posesif (sedikit-sedikit menggunakan
obat) atau cinta buta (digunakan secara asal-asalan) yang
keduanya bisa merugikan diri sendiri. Mencintai di sini berarti
mengenali karakter obat dan memperlakukannya sesuai
sifatnya seperti konsep aturan pakai obat berdasarkan interval
jam & cara pakai obat yang sesuai dengan bentuk sediaannya.

Terlepas dari “penggunaan obat yg sudah mendarah daging
di masyarakat”, di buku ini penulis mengajak pembaca untuk
lebih kritis bahwa “sebaik-baiknya obat yang diminum adalah
obat yang sesuai kebutuhan” karena “obat adalah keajaiban
yang Tuhan titipkan kepada manusia untuk tetap sehat”.
-Robiyanto, M. PharmSc., AptApoteker
Buku ini sangat menginspirasi dan memotivasi tentang cara
berpikir akal sehat mengenai obat. Penulis mencoba mengajak
pembaca mengenal dan memahami lebih jauh tentang obat.
Bukan nama-nama obat tetapi mengubah persepi masyarakat
mengenai obat. Dikemas dengan menarik dan apik sehingga
pembaca terbuai dan terlena terus membuka tiap-tiap
lembarran buku ini
-Arpian WahyudiDuta Budaya Kalbar

Naskah dalam buku ini dapat membuka mata kita untuk
dapat memahami benda yang bernama obat. Luar biassah!

Isi naskah buku ini tidaklah membahas bahaya mengkonsumsi
obat. Lewat tulisannya di buku ini, Penulis justru mengajak
kita untuk memahami fungsi obat dengan baik dan benar.

Penggunaan istilah “dimakan 2 x 1” tak berarti mengkonsumi
obat itu pagi dan malam. Tak sesederhana itu. Arti 2x1 itu
menurut penulis adalah dua kali sehari tiap 12 jam.

Buku ini sangat menarik karena disajikan dengan bahasa
populer. Membaca naskah buku ini seakan-akan kita sedang
berhadapan langsung dengan
Sang penulis. Seger dan hidup. Keren!

Sebuah buku yang unik, menarik,informatif, dan asik punya.
-Beni SulastiyoSastrawan Kalbar
Buku berjudul bukan buku tentang obat sangat menarik para
pembaca. Berbagai teka-teki akan di jawab oleh Apt. Yomaluto
dalam buku ini. Perantara obat memberi banyak dimensi dan
solusi. Buku ini cocok untuk di konsumsi oleh manusiasi
-Muhammad Ady AMPenulis Muda, Motivator Muda

Bukan Buku Tentang Obat, jadi tentang apa ya?

Itulah pertama kali yang terbesit dalam sanubari membuat ingin
segera mengintip isinya.

Dengan bahasa yang sederhana, santai dan komunikatif seolah
penulis sedang bercerita dihadapan pembaca membuat pembaca
ingin meneruskan kehalaman berikutnya. Buku yang layak untuk
Anda baca bahkan bagi mereka yang awam tentang kesehatan.
Melalui buku ini pembaca akan diajak memahmi lebih dalam
tentang obat-obatan yang dinilai menakutkan seperti logonya
ular yang membelit sloki. Buku ini juga mengajak pembaca untuk
memahami obat dengan baik dan benar serta menggunakan obat
secara rasional.

Laksana pisau bermata dua, jangan takut mengkonsumsi obat,
namun jangan sembarangan tanpa pengawasan. Maka info lebih
lanjut tentang obat tanyakan kepada ahlinya, Apoteker.

-Hadi Kurniawan, M.Sc., Apt.Apoteker

Sebuah bacaan yang ringan, namun sangat berbobot. Memawa
pembaca ke dimensi yang sangat unik dan berbeda dalam
mengedukasi masyarakat terkait obat. Bacaan yang wajib anda
miliki untuk memiliki hidup yang lebih sehat.

-Bary Azhari, S.Farm., AptApoteker

SEKAPUR SIRIH

P

ertama-tama saya mengucapkan selamat atas
keberhasilan saudara Yoga Pratama L Tobing, S. Farm.,
Apt. atas keberhasilannya dalam menulis buku dengan
judul “Bukan Buku tentang Obat”. Berhubung pekerjaan
menulis mudah diucapkan tapi sulit untuk dilaksanakan.
Orang dengan ketekunan dan kesabaran saja yang dapat
menyelesaikan penulisan buku, orang yang seperti itu
jumlahnya sedikit. Saudara Yoga merupakan bagian dari
orang yang jumlahnya sedikit tersebut.
Buku-buku tentang farmasi saat ini jumlahnya masih
sangat terbatas sehingga dapat dimengerti kalau di
masyarakat masih awam tentang pengetahuan farmasi.
Kehadiran buku ini diharapkan dapat memberikan
tambahan pengetahuan bagi masyarakat yang ingin lebih
mengenal mengenai obat. Buku ini berisi pengetahuan
populer tentang obat yang sehari-hari ditemui. Salah
satu ulasan yang menarik dalam buku ini misalnya
tentang takaran pengunaan obat, vitamin dan lainlainnya. Membaca buku ini yang pasti akan menambah
pengetahuan tentang obat. Buku ini dapat menjadi
xi

referensi tambahan bagi pembaca yang ingin memilih
hidup sehat, memiliki keluarga yang sakit, maupun
pembaca yang tidak ingin salah dalam pengobatan. Buku
ini ditulis dalam bahasa yang mudah dimengerti karena
ditulis dalam bahasa yang menjelaskan permasalahan
aktual mengenai obat serta solusi yang diberikan
memudahkan pembaca untuk memahaminya.
Saya mengapresiasi terbitnya buku “Bukan Buku
Tentang Obat”, buku ini merupakan salah satu bukti kiprah
yang membanggakan dari lulusan Farmasi Universitas
Tanjungpura dalam mengedukasi masyarakat yang
masih awam tentang obat sehingga tujuan penggunaan
obat dapat tercapai.
Penutup sambutan tulisan ini saya harapkan kepada
saudara Yoga Pratama L Tobing, S. Farm., Apt untuk terus
menulis dengan karya buku lainnya. Jangan cepat puas
dengan apa yang telah diperoleh saat ini, terus berkarya.
Pontianak, Januari 2019

Dr. Nurmainah, S,Si., M.M., Apt.
Ketua Badan Pengelola Fakultas Farmasi
Universitas Tanjungpura
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SIGNA O
OBAT

O

bat merupakan suatu bahan ataupun perpaduan
beberapa bahan-bahan yang dimaksudkan
dengan tujuan untuk digunakan dalam menetapkan
diagnosis, mencegah, mengurangkan, menghilangkan,
menyembuhkan penyakit, pemulihan, peningkatan
kesehatan, maupun fungsi kontrasepsi. Begitulah
pengertian obat yang dimaksud dalam Undang-undang.
Namun, apakah anda akan memahami pengertian
tentang obat jika dijelaskan secara teoritis seperti itu?
Apakah anda akan tertarik membaca suatu narasi yang
hanya menjelaskan pengertian secara deskriptif? Untuk
sebuah buku teks, saya rasa iya. Namun, untuk buku ini,
dipastikan anda tidak akan mendapatkannya.
Anda sepertinya salah membaca halaman buku
ini, seharusnya anda tidak membacanya, “Mengapa
demikian?”
Sebab signa 0 berarti ketiadaan, dimana signa
1

(latin, yang berarti tanda) dan 0 (Indonesia, yang berarti
tidak ada). Sehingga sebagaimana pun kerasnya anda
membaca dan memahami bagian ini anda tidak akan
memperoleh informasi apapun, kecuali sepenggal
pengertian obat menurut PerMenKes (Peraturan
Meneteri Kesehatan). Itu pun berupa peraturan yang
disadur sebelum munculnya rezim orde baru.
Narasi ini membuat anda kesal dan ingin berkata
KASAR “****, ***, **, *.”
Yakinkah anda untuk tidak melanjutkan
membaca pada halaman selanjutnya? Sebaiknya anda
melanjutkannya karena di sini anda tidak akan paham
tentang obat mulai dari akar hingga rotannya.

2

SIGNA 1
OBAT ADALAH RACUN

D

unia dihebohkan dengan meninggalnya seorang
penyanyi legendaris yang dikenal dengan julukan
King of Pop (bahas Inggris, yang berarti raja pop). Ia
ditemukan dalam keadaan meregang nyawa pasca
menyuntikkan obat penahan rasa sakit yaitu demerol.
Diduga ia meninggal karena gangguan saluran pernafasan
pasca pemberian obat tersebut.

Dapat dipastikan bahwa mayoritas pembaca belum
pernah mendegar demerol sebelum berita ini beredar.
Ya… hal tersebut sangat wajar karena di Indonesia
demerol sangat jarang digunakan sebagai pereda nyeri
karena efek samping yang fatal bagi para penggunanya.
Kemudian, akan terlintas dalam benak anda, “Mengapa
demerol digunakan oleh sang raja pop dunia (Michael
Jackson)? Kenapa tidak digunakan saja di Indonesia?
5

Bukankah, setiap obat memang ada efek sampingnya?
Jadi pasti tidak masalah bukan?”
Jawabannya sangat sederhana…
Kasus kematian pasca penggunaan demerol sangat
tinggi.
“Tinggi apanya? Saya saja baru mendengarnya
sekarang, eh tepatnya pasca meninggalnya Michael
Jackson.” Anda pasti menggerutu demikian.
Ya… Sangat tepat sekali, sangat tepat bahwa kasus
yang ditimbulkan pasca penggunaan demerol tidak ada
dipublikasikan sebelumnya. Jauh sebelum kasus Michael
Jackson, terjadi kematian seorang pelajar di New
York pasca penggunaan demerol secara rutin sebagai
penenang. Kasus meninggalnya Libby Zion tersebut
menjadi permasalahan serius yang menyebabkan
terjadinya perubahan terapi pada 1984 hingga sekarang.
Setelah membaca ini dapat dipastikan bahwa
bulu kudu anda merinding yang mengakibatkan anda
bergegar sehingga merangsang impuls alam bawah sadar
anda untuk pergi ke kamar kecil. Anda juga pasti akan
berkata kepada dokter untuk tidak meresepkan demerol
kepada anda. Tenang saja, anda tidak perlu cemas
karena demerol merupakan obat yang langka untuk
ditemukan di Indonesia. Selain itu, karena tergolong ke
dalam golongan opioit, obat ini menjadi sangat jarang
6

diresepkan kepada anda. Jadi anda tidak perlu takut dan
bergegar, tetap lanjutkan membaca buku ini dengan
santai.
“Demerol ini adalah suatu senyawa opioit sintesis.”
“Apalagi ini opioit sintesis?” anda akan semakin
bingung dan kemudian tergelitik dalam benak anda untuk
mencari lebih jauh terkait demerol dalam bacaan ini dan
saya dipastikan bahwa anda tidak akan memperoleh
informasi lebih lanjut terkait demerol atau opioit atau
opium atau apalah dalam buku ini. Lah…. Mengapa
demikian? Ya…. Karena ini bukan buku tentang obat.
Ya… Memang bukan buku tentang obat.
Selanjutnya terlintas dalam benak anda untuk
mencari apa itu demerol ataupun sejenisnya di media
selancar seperti Google, Bay, ataupun Yahoo (Sebuah
platform pencarian informasi di era digital sekarang).
Ya… mau percaya atau tidak percaya mencari dalam
bahasa Indonesia adalah sebuah kesia-siaan yang tiada
ujungnya, karena jika anda menanyakan obat tanyalah
pada orang yang tepat.
Jika kau mencari obat, maka tanyakan pada yang
tepat aku peta, aku peta (Jangan bernyanyi menggunakan
nada Dora the Explorer). Jika anda mencari informasi
obat maka tanyakanlah pada orang yang tepat. Aku
Bukan G***e.
7

Begitulah persepsi masyarakat pada umumnya,
jika tidak tahu menahu terkait informasi yang diperoleh,
maka akan langsung mencari di media selancar. Namun…
yakinkah anda bahwa informasi yang diperoleh tepat
dan akurat? Dapatkah kita menyaring informasi yang
berada di sana, atau setidaknya anda berpikir apakah
semua yang didapat di sana memiliki tingkat validitas
yang tinggi. Jika bukan kepada mereka? Kepada siapakah
kita harus bertanya terkait demerol. Jawabannya sangat
sederhana tanyakan kepada ahli medis di sekitar anda.
Lantas, apakah hubungannya demerol, opioit,
pencarian informasi dengan buku ini. Ya… memang
tidak ada kaitannya sama sekali. Setidaknya anda
mengerti bahwa obat itu sebaiknya tidak digunakan
secara sembarang. Harus digunakan dengan semestinya
di bawah terapi medis.
Obat itu ibarat pisau bermata dua yang dapat
menyembuhkan dan membunuh di saat bersamaan
Racun!!!
Ya… ibarat ular kobra yang dengan taringnya saja
dapat membunuh seseorang dalam hitungan menit, tidak
sampai sejam. Namun, di satu sisi ular kobra memiliki
beberapa khasiat yang dipercaya dapat meningkatkan
imunitas dan vitalitas bagi pria. Bahkan, beberapa orang
percaya, bahwa empedu kobra dapat berfungi sebagai
8

antidote pasca digigit oleh sang raja ular.
Tidak semua hal yang jahat itu benar-benar jahat.
Serta tidak semua yang baik itu benar-benar baik.
Walaupun obat itu, dapat saja membunuhmu
seketika,namun jangan pernah takut untuk mengonsumsi
obat-obatan jika pengobatan dilakukan secara rasional.
Oleh sebab itu, pembaca harus ingat 5T sebelum
mengonsumsi obat yaitu ; Tepat Diagnosis, Tepat Obat,
Tepat Indikasi, Tepat Pasien dan Tepat Waktu.

OBAT ADALAH KEHIDUPAN
Terdapat suatu persepsi masyarakat untuk
tidak mengonsumsi obat. Umumnya masyarakat
merasa bahwa jikalau mengonsumsi obat maka akan
mengganggu fungsi ginjal, atau bahkan takut akan efek
samping dari obat yang ditimbulkan. Pendapat tersebut
tidak sepenuhnya salah. Percayakah, bahwa hampir
seluruh bagian tubuh anda pernah dilalui oleh obat.
Tubuh manusia sejak lahir sudah dialiri oleh
obat-obatan medis. Sungguh fakta yang sangat
mencengangkan untuk diungkap, namun tidak banyak
orang menerima fakta ini. Tubuh manusia sejak lahir (jika
lahir di rumah sakit) sudah diberikan beberapa suntikansuntikan yang berisi obat di dalamnya. Obat apakah yang
9

diberikan?
Seperti biasa, saya tidak akan menjawab terkait
obat apa yang diberikan pasca melahirkan. “Namun,
bagaimana dengan beberapa orang yang melahirkan
dengan dukun kampung (dukun beranak), pasti bayinya
tidak diberikan suntikan? Jadi, dapat dipastikan bahwa
bayi tersebut tidak terpapar obat, bukan?”
Tulisan ini semakin membenarkan bahwa hanya
anak yang dilahirkan di rumah sakit yang terpapar obatobat medis, sedangkan yang lahir dengan dukun beranak
tidak. Kembali lagi saya terangkan, bahwa pemikiran
anda (tidak) tepat.
Yakinkah anda sekalian bahwa bayi yang lahir
dengan dukun beranak tidak terpapar obat-obat medis?
Jika anda yakin, maka persepsi anda harus diluruskan
dahulu. Obat merupakan suatu substansi/zat/senyawa
yang digunakan untuk tujuan terapi tertentu. Bahkan
sayur-sayuran yang anda makan dengan tujuan untuk
mencegah penyakit termasuk ke dalam golongan obatobatan. Hanya saja mereka tidak tergolong ke dalam
obat-obatan medik.
Premi di atas membuktikan bahwa semua kehidupan
manusia bahkan sejak kita dilahirkan dari rahim seorang
ibu saja kita sudah memerlukan obat baik obat kimiawi
maupun non-kimiawi.
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Seiring bertambahnya usia sang bayi, maka bayi
tersebut akan memasuki siklus menuju balita (bayi di
bawah lima tahun). Selama balita berapa lama kita
terpapar obat? Selama balita berapa kali anak anda
demam dan menggigil? Berapa kalikah anak anda
diberikan vaksin?
Beberapa pertanyaan tersebut sudah cukup jelas
sekali menandakan bahwa dari balita saja kita sudah
terpapar obat lebih dari 50 kali selama kurang dari
lima tahun. Maka, akan muncul pertanyaan kok bisa
50 kali? Perasaan tidak sampai sebanyak itu bukan?
Saya akan memberikan data, bahwa bayi setidaknya
akan mengalami demam setidaknya sepuluh kali dalam
setahun. Kemudian, bayi tersebut akan terserang
penyakit gangguan pencernaan pasca perubahan ASI
(Air susu ibu) menjadi MPASI (Makanan Pendamping Air
Susu Ibu).
Jauh, sebelum mengalami gangguan saluran
pencernaan pasca mengonsumsi MPASI, bayi pada
umumnya terlebih dahulu akan mengalami kandidiasis di
bagian mulut.
“Apakah itu kandidiasis? Yang saya pahami kadangkadang di mulut dan leher bayi ada bercak-bercak putih
seperti jamur.” para ibu-ibu yang membaca pasti akan
bergumam demikian. Seperti itu, salah satu contoh
11

kandidiasis yang dialami olah bayi pasca mengonsumsi
ASI. Kemudian apa hubungannya dengan obat?
Saat bayi mengalami kandidiasis, apakah yang anda
akan lakukan? Dapat dipastikan yang anda lakukan adalah
membersihkan bagian yang mengalami kandidiasis
dengan menggunakan air hangat dan air bersih. Apakah
cara itu terbilang efektif? Biarkan para pembaca sekalian
menjawabnya di dalam hati.
Langkah selanjutnya yang anda akan lakukan
adalah menggunakan PK, sebuah bubuk berwarna biru
keunguan yang anda larutkan ke dalam air, bukan?
Tahukah anda apakah itu bubuk PK? Coba anda teliti
saat membeli bubuk PK itu, di dalam kemasannya pasti
tercantum sebuah lingkaran biru. Lingkaran biru di dalam
kemasan tersebut memiliki arti sebagai obat bebas
terbatas. Berarti bayi saya sudah terpapar obat? Iya anda
sangat jenius sekali.
Ya seperti itulah obat, sudah menjadi bagian anda
dan mendarah daging bahkan sejak zaman dahulu kala.
Jadi jangan pernah takut untuk mengonsumsi obat jika
masih dalam indikasi medis.
Jadi, jangan pernah takut untuk mengonsumsi
obat-obatan selama obat tersebut masih berada dalam
pengawasan medis. Tidak perlu takut terhadap efek
samping yang ditimbulkan obat, karena para ahli medis
12

memberikan pengobatan sesuai dengan kondisi pasien
yang membutuhkan obat.
Banyak orang berpendapat, bahwa meminum obat
tunggu benar-benar sakit saja, kalau lagi sehat tidak mau
minum obat. Persepsi seperti itu sangatlah tidak tepat.
Minumlah obat, saat anda merasa mulai sakit. Tubuh
anda pasti tidak akan siap, saat daya tahan tubuh anda
turun dan baru diberikan obat, maka tubuh anda tidak
akan sembuh dengan cepat. Ibarat berperang, musuh
sudah menarik pelatuk pistol sedangkan anda hendak
mencari gesper yang entah kemana letaknya. Seketika
itu anda akan tertembak. Dor…. Dor…. Tepat di kepala
anda.
Begitu juga dengan tubuh anda, tanpa adanya
persiapan maupun perlindungan maka hanya kesakitan
yang dirasa dan membutuhkan lebih banyak obat untuk
dapat sembuh. Sehingga efek samping yang ditimbulkan
akan semakin lebih parah.
Akan menjadi sangat tidak lucu ketika anda melihat
media, “Ditemukan seorang tergelatak di apartemen
pribadinya pasca mengonsumsi puluhan obat-obatan
dan mengalami kerusakan ginjal karenanya.”
Diagnosa lebih lanjut disebabkan karena pasien
tidak terbiasa mengonsumsi obat ketika mulai sakit dan
frustasi saat berobat karena diberikan obat dalam jumlah
13

yang banyak.
Saya harap para pembaca yang smart tidak
mengalami kasus demikian. Karena obat adalah keajaiban
“maha dahsyat” yang tuhan titipkan kepada manusia
agar tetap sehat. Maka bersyukurlah, manfaatkan
kehidupan anda selagi sehat, serta konsumsi obat hanya
di bawah arahan medis saja.

KEAJAIBAN OBAT
Keajaiban adalah suatu kata dengan jutaan makna.
Apa hal yang pertama kali terlintas dalam pikiran anda
mendengar kata keajaiban? Apakah sebuah keadaan
yang tidak mungkin hingga menjadi mungkin? Atau
suatu kemenangan tragis, ibarat bermain sepak bola
dan mencetak gol di masa injury time? Mungkin juga
memenangi undian lotre di Las Vegas?
Dunia sedang dihebohkan dengan penjualan organorgan seperti ginjal, hati, mata, hingga bagian kulit.
Berapa harga untuk setiap organ tersebut? Setidaknya
di Amerika harga untuk jaringan kulit mencapai Rp
500.000.- tiap cm2, sungguh harga yang mahal untuk
sesuatu yang dapat tumbuh kembali, bukan? Kemudian
anda akan bertanya berapa harga masing-masing organ
tubuh anda, bukan?
14

Kerucutkan pikiran anda dengan hal yang lebih
sederhana daripada organ. Pernahkah terbayangkan
dalam benak dan sanubari anda berapa harga yang
pantas untuk tiap oksigen yang anda hirup? Berapa nilai
yang sanggup anda bayarkan untuk setiap hembusan
nafas itu? Sadarkah, anda bahwa setidaknya untuk 2 liter
oksigen itu senilai dengan 2 bungkus rokok harian anda.
Lebih lanjutnya, berapa lama oksigen 2 liter itu akan
habis? Untuk lebih lanjutnya, saya sarankan, anda untuk
mencari di media selancar.
Orang-orang umumnya tidak bersyukur akan
ribuan hingga jutaan keajaiban yang tuhan berikan
kepada umatnya dan bertindak semena-mena. Sehingga
berpersepsi bahwa sebagai satu-satunya makhluk yang
ditakdirkan untuk memimpin dunia, maka manusia dapat
bersikap bebas, sebebas-bebasnya hingga merusak apa
yang seharusnya berjalan semestinya, tanpa memikirkan
dampak ke depannya.
Sekarang semua sudah terlambat, hutan-hutan yang
dahulu rindang kini telah terbabat habis, pencemaran
udara terjadi di seluruh bagian muka bumi, munculnya
efek rumah kaca yang ditandai dengan melelehnya es
di kutub utara hingga perubahan cuaca yang ekstrem
di daerah bumi Khatulistiwa. Seketika itu, manusia akan
tersadar akan keajaiban yang selalu dipungkiri.
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Coba rincikan keajaiban yang terjadi dalam hidup
anda; organ yang utuh, bernafas gratis, serta masih bisa
membaca buku ini dalam keadaan sehat. Ya… kesehatan
itu sangat mahal dan tak ternilai harganya. Kesehatan
termasuk ke dalam suatu keajaiban yang diberikan
secara cuma-cuma dari Sang Pencipta. Tapi, manusia
tidak akan bisa selalu sehat untuk dalam jangka waktu
yang panjang secara konstan. Oleh sebab itu, manusia
sangat memerlukan obat. Apakah obat termasuk ke
dalam kategori keajaiban?
Coba anda cerna dengan baik, apakah obat
termasuk bagian dari keajaiban? Bukankah, keajaiban itu
adalah sesuatu yang selalu diinginkan oleh manusia serta
hal yang diberikan gratis dari Sang Maha Kuasa?
Tentu saja obat bukan termasuk keajaiban yang
langsung diberikan Tuhan kepada makhluk ciptaannya.
Tapi, manusia diwajibkan untuk berpikir dan mengolah
keajaiban ini supaya tidak menjadi racun.
Morfin, suatu obat yang termasuk ke dalam golongan
narkotika. Di Indonesia sendiri, senyawa ini termasuk
ke dalam kategori Narkotika golongan 2. Seperti yang
diketahui narkotika merupakan obat terlarang dan
tidak dapat dijual bebas, bahkan peresepannya pun
mempertimbangkan dampak yang dapat ditimbulkan,
apakah manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya.

Sebagaimana dengan golongan narkotika lainnya
yang memiliki efek candu yang tinggi, morfin sendiri
memiliki efek ketergantungan yang sangat tinggi
walaupun digunakan sesuai dosis terapi. Seperti dengan
kasus Michael Jackson yang kecanduan demerol,
penggunaan morfin dalam dosis terapi juga dapat
berakibat fatal.
“Jika obat memang sebuah keajaiban, maka dapat
ditemukan terapi dari kecanduan narkotika bukan?”
Tentu saja ada, namun...
“Namun? Namun apa? Jika ada mengapa para
pecandu narkoba tidak diterapi saja?”
Sebelum menjawab beberapa pertanyaan yang
pastinya sudah berkutat di kepala para pembaca sekalian.
Anda sebaiknya menutup mata anda, bayangkan semua
keajaiban yang sudah tuhan berikan kepada anda. Segala
keajaibannya mulai dari badan yang utuh, istri yang
cantik, anak yang saleh, serta nafas yang masih dapat
anda hirup. Pikirkan sejenak dan renungkan betapa
beruntungnya anda. Setelah itu, bukalah mata anda dan
berteriak lah sekencang-kencangnya.
“Satu.”
“Dua.”
“Tiga.”
“Argh…”
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“Hayoo…. Kalian kenapa teriak? Masih Sehatkan?
Kok teriak-teriak pas baca buku?”
Karena setelah ini, anda akan bacaan selanjutnya
akan memancing adrenalin anda. Jangan salahkan
saya, jika anda sampai tidak bisa tertidur pulas setelah
membacanya. Jutaan pertanyaan anda pada Signa 1 akan
dijawab pada signa-signa selanjutnya. Karena beribu
keajaiban tentang obat akan dibahas pada buku bukan
bukan tentang obat ini.
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Teruslah membaca dan mencari apa yang anda inginkan,
jangan pernah menyerah untuk mencari suatu kebenaran,
anda tidak akan pernah tahu kapan dan dimana,
anda akan menemukannya

Membaca dan terus membaca, cari dan terus gali, hingga
tak ada yang bisa digali. Fakta dan kebenaran akan
terungkap cepat atau lambat. Jangan pernah menyerah
untuk mencari suatu kebenaran sejati. Percaya dan
teruslah percaya, hingga keajaiban datang. semua akan
indah pada waktunya nanti.

-Anda harus menikmati prosesnya-
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SIGNA 2
2X1;3X1;4X1?

“2 x 1 ya pasti 2.”
“3 x 1 tentu saja 3.”
“4 x 1 ya tentu saja 4.”

J

awaban di atas sangat tepat. Namun, sangat
disayangkan, bahwa buku ini bukan merupakan buku
berhitung atau matematika bagi anak sekolah dasar
(SD). Akan, menjadi sangat mudah jika 2 x 1 = 2, 3 x 1 = 3,
dan seterusnya. Anda, akan sangat merugi jika mendapat
jawaban seperti di buku ini, karena bukan hal itu yang
kalian cari dari bacaan ini bukan?
Sebagian orang yang sering menebus obat di
apotek ataupun sering diberi obat langsung oleh dokter
pasti paham apa yang tertera pada judul di atas. Dimana
2 x 1 bermakna dua kali sehari, 3 x 1 berarti tiga kali sehari,
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kemudian seterusnya. Namun, dapat dipastikan anda
akan kebingungan mengapa suatu obat harus diminum
dua kali sehari atau tiga kali sehari. Dapat dipastikan
banyak yang belum mengerti kapan waktu yang benarbenar tepat jika obat dikonsumsi empat kali sehari, tiga
kali sehari, maupun dua kali sehari bahkan sehari sekali.
Jika anda diberikan obat dengan keterangan
konsumsi 2 x 1, maka secara harfiah anda akan
mengonsumsi obat tersebut tiap pagi dan malam.
Sedangkan, jika 3 x 1 maka akan dikonsumsi pagi, siang
dan sore bukan? Kemudian muncul suatu pertanyaan
yang menggelitik saya, bagaimana jika obat tersebut di
tulis 4 x 1 seperti acyclovir. Apakah diminum pagi, siang,
sore, malam ? pagi, siang, malam, tengah malam? Atau
bagaimana?
Dapat dipastikan, anda akan kebingungan
menentukan waktu yang tepat jika obat diberikan lebih
dari tiga kali sehari. Terus bagaimana waktu yang tepat
untuk mengonsumsinya?
Tahukan anda, bawa terdapat beberapa obat yang
digunakan 6 x 1 seperti pada sediaan tetes mata. Bahkan
beberapa obat ada yang digunakan delapan kali sehari.
Bagaimana dengan itu? Bingung?
“Ya… 4 x 1 saja sudah bingung, apalagi kalau dipakai
6 hingga 8 kali.”
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Untuk lebih mudah mengukur pengetahuan terkait
aturan pemakaian obat, maka isi tabel di bawah ini.
Nama :
No
Aturan Pemakaian
1
2 x 1 Tablet
2
2 x 3 Tablet
3
3 x 1 Kapsul
4
4 x 2 Tablet
5
6 x 2 Tetes
6
8 x 1 Pil
7
2 x 1 Sendok Teh
8
3 x 1 Sendok Makan

Tanggal :
Pengertian

Ada yang bisa menjawab dengan mudah, dan
ada juga yang kesulitan. Pertanyaan di atas diberikan
dengan tujuan untuk mengukur pengetahuan anda
tentang aturan pemakaian obat, sehingga diharapkan
tidak ada kesalahan informasi yang salah antara pasien
dan pemberi informasi obat. Anda pasti akan heran dan
berusaha untuk mencari jawaban dari pertanyaan di atas
bukan?
Jawaban untuk pertanyaan di atas akan di bahas
lebih lanjut dalam beberapa segmen ke depan. Jadi,
tetap nantikan ya….
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PEDOMAN TEPAT MINUM OBAT
Tentu saja anda pernah diberikan obat dengan
aturan pakai satu kali sehari bukan? Jika iya, bagaimana
cara anda mengonsumsinya? Apakah langsung diminum
sesaat ketika membelinya? Ataukah anda megonsumsinya
pagi, siang, maupun sore? Mungkin juga bagi anda yang
penting sehari sekali, mau pagi, siang, sore besok malam,
pokoknya sehari sekali lah. Bodoh Amat!!!
Jika diberikan resep seperti itu apakah yang akan
anda lakukan? Apakah anda berlaku bodoh amat?
Bertanya? Pura-pura mengerti? Atau mencari di media
selancar?
Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa
mencari di media selancar tanpa mendalami informasi
lebih lanjut sama saja dengan mencari maut. Jadi, jika
bukan melalui itu? Ke mana harus dicari?
Ya… Jawabannya sangat sederhana, yang harus
anda lakukan adalah berkata kepada yang memberikan
obat, “Saya mau bertemu apotekernya, mau bertanya
soal obat ini.”
Anda, akan terheran-heran, “Apoteker itu apa?
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Kerjaannya ngapain? Mungkin apoteker itu yang kerja di
apotek yah? Kerjanya dimana?
Singkat cerita apoteker ini adalah ahlinya obat, sang
penjaga obat, ibarat pelindung mahkota raja. Jika, anda
tidak dapat bertemu dengan apoteker, maka setidaknya
berupayalah untuk mencari asisten apotekernya guna
bertanya tentang obat yang anda terima.
Namun, jika informasi yang diberikan dirasa kurang
kena di hati, maka anda dapat meminta kontak apoteker
yang berpraktek di tempat anda membeli obat apakah di
sarana Puskesmas, Rumah Sakit, ataupun Apotek. Jika di
toko obat, 100% anda tidak akan menemukan apoteker di
sana, ya sebab apoteker tidak berpraktek di sana ya….
Setelah membaca sekian paragraf, apakah anda
sudah menemukan jawaban yang anda nanti? Jadi, obat
yang diberikan sehari sekali, kapankah waktu yang tepat
obat tersebut dikonsumsi?
Jawabannya sangat sederhana, jika obat diminum
sehari sekali yang paling utama adalah aturan jam.
Ingat, obat yang dikonsumsi sehari sekali hanya obat
yang memiliki durasi kerja mencapai 24 jam. Jadi, dapat
dipastikan obat tersebut pasti diminum tiap 24 jam
sekali. Bukan hari ini malam, terus besok pagi langsung
minum ya….
Jika, memang tiap 24 jam,kapan waktu yang paling
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tepat? Pagi? Siang? Malam?
Sederhana sekali, jawabannya tergantung tipe obat
tersebut. Karena tidak semua obat yang dikonsumsi tiap
24 jam memiliki efektivitas yang sama pada setiap waktu
konsumsi. Terdapat beberapa obat yang diminum tiap
pagi hari sekali sebelum makan seperti obat diabetes
mellitus (DM) golongan Sulfonilurea. Ada juga, obat
yang diminum malam hari setelah makan malam, atau
menjelang tidur seperti obat anti kolesterol seperti pada
golongan Statin.
Tidak hanya sehari sekali, masih banyak sekali
pemakaian obat yang unik, bahkan dipastikan bahwa
anda belum pernah mendengarnya sama sekali. Ada
obat yang digunakan dengan aturan khusus, seperti
pasca buang air besar, atau digunakan sebelum tidur,
digunakan bersamaan dengan makanan, dan masih
banyak lainnya.
Sebelum, maju terkait penggunaan khusus,
alangkah baiknya untuk mengetahui penggunaan obat
secara umum dahulu:
2 kali sehari

: dua kali sehari tiap 12 jam

3 kali sehari

: tiga kali sehari tiap 8 jam

4 kali sehari

: empat kali sehari tiap 6 jam

6 kali sehari

: dikonsumsi tiap 4 jam sekali
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8 kali sehari

: pengulangan tiap 3 jam sekali

4 x 2 tablet

: 4 kali sehari 2 tablet tiap 6 jam

3 x 4 pil		

: tiga kali sehari 4 pil tiap 8 jam

Sungguh aturan pemakaian yang sangat rumit
untuk mengatur pola konsumsi obat, bukan? Maka
akan terlintas dalam pikiran anda kenapa obat aturan
pemakaiannya tidak diratakan menjadi dua kali sehari
saja ataupun tiga kali sehari saja? Kenapa sampai dibagibagi, ada yang empat kali hingga delapan kali sehari.
Bukannya akan semakin susah untuk dikonsumsi tepat
pada waktunya?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat sering
dijumpai di fasilitas pelayanan kefarmasian. Sejatinya
penentuan pemakaian obat yang terbagi menjadi
beberapa kali sehari mengikuti durasi kerja suatu obat.
Durasi yang dimaksud adalah berapa lama kadar obat
dalam plasma darah dapat dipertahankan pada keadaan
yang memberikan efek dalam beberapa waktu.
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Gambar 1. Grafik Kurva KEM dan KTM suatu obat
Gambar 1 merupakan ilustrasi suatu obat ketika mulai
anda konsumsi hingga menembus zona konsentrasi efek
minimum (KEM) dan kemudian turun kembali hingga tak
berefek sama sekali. Rentang durasi pada kurva menjadi
dasar penentuan suatu obat dikonsumsi dalam beberapa kali
sehari. Jadi, jangan heran mengapa obat dikonsumsi mulai
dari dua hingga delapan kali sehari. Hal tersebut disebabkan
karena ke- “Bhinneka Tunggal Ika”-an obat.
Obat saja Bhinneka Tunggal Ika, kenapa anda tidak?
Obat diatur berdasarkan durasi dengan tujuan untuk
tetap mempertahankan kadar obat di dalam darah untuk tetap
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stabil serta konsisten pada durasi/waktu yang ditetapkan.
Pernahkah anda mengonsumsi obat tidak sesuai aturan
pakai? Misalkan, obat seharusnya dikonsumsi tiap 8 jam
sekali, namun karena tidak mengerti waktu yang tepat untuk
mengonsumsinya, maka seseorang mengonsumsi pada jam
8 pagi, 12 siang, dan 7 malam.
Ambil perhitungan selisih waktu antara 8 pagi dan 12
siang, maka obat diminum hanya dalam jangka waktu 4
jam. Ketika obat yang seharusnya diminum dalam waktu
8 jam diminum hanya dalam 4 jam, maka konsentrasi obat
dalam tubuh akan tinggi. Hal ini sangat mengkhawatirkan,
karena dapat mencapai kadar toksik minimum (KTM).
Adapun selisih antara 12 siang dan 7 malam adalah
5 jam. Padahal obat seharusnya dikonsumsi selama 8 jam.
Efek obat yang tinggi pasca mengonsumsi jam 12, ditambah
dengan konsumsi jam 7 malam, maka kadar puncak obat
dalam darah akan semakin tinggi dan meningkatkan potensi
untuk mencapai KTM.
KTM merupakan suatu keadaan dimana obat di dalam
tubuh melebih kadar efek yang diharapkan. Sehingga dapat
memicu terjadi kelebihan dosis (over dosage). Efek dari
KTM sangat berbahaya, karena bisa saja memicu gangguan
organ, sindrom, hingga memicu kematian pada beberapa
kasus.
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Terlintaskah dalam pikiran anda bagaimana nasib obat
yang tadinya terakhir diminum jam 7 malam kemudian
dikonsumsi esok jam 8? Apakah obat tetap berefek dengan
jeda 13 jam? Bukankah obat akan turun di bawah KEM?
Jika obat yang seharusnya diminum tiap 8 jam,
namun dikonsumsi dengan selang waktu lebih dari 8 jam,
bagaimana efek yang ditimbulkan? Obat akan berada di
bawah KEM sehingga efek obat dalam tubuh akan hilang.
Jadi, tubuh anda perlu waktu lebih lama untuk mencapai
efek.
Jika anda adalah oknum pengonsumsi obat sepeti itu,
maka “bertobatlah wahai manusia”. Suatu contoh, jika anda
mengonsumsi paracetamol saat demam, kemudian demam
akan membaik pada malam hari. Namun, sangat heran
kenapa pagi harinya, badan anda kembali demam. Itulah
implikasi sederhana dari tidak tepatnya pengonsumsian
waktu minum obat.
KEM dan KTM ibarat waktu makan bagi anda. Jika,
anda telat makan, maka perut akan sangat lapar, bahkan
bisa memicu maag. Namun, jika anda kebanyakan makan,
maka anda akan sangat kekenyangan hingga tidak mampu
untuk bergerak.
Sebagian dari anda pasti menyesal mengapa anda
dahulu seperti itu, hingga anda menjadi lebih lama sembuh.
Anda akan berkata, “Coba dari dulu sudah ada buku ini,
pasti hidup saya akan lebih baik dari sekarang!”
Sekarang anda sadar untuk memperbaiki semuanya.
Namun, bagaimana cara mengaturnya? Di sini, pada buku
ini akan memberikan solusinya pada tabel:
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FORMULIR PENGINGAT MINUM OBAT
Nama Pasien		:				
Tanggal		 :
Usia / Jenis Kelamin :
Nama Obat		:
Aturan Pakai		
:
Keterangan Lain
:
Tanggal

Waktu
Konsumsi

____ x _____ Tab/Cap/Bungkus

Durasi
Kosumsi
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Dosis
Konsumsi

FORMULIR PENGINGAT MINUM OBAT
Nama Pasien		:				
Tanggal		 :
Usia / Jenis Kelamin :
Nama Obat		:
Aturan Pakai		
:
Keterangan Lain
:
Tanggal

Waktu
Konsumsi

____ x _____ Sendok Teh/Makan

Durasi
Kosumsi
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Dosis
Konsumsi

FORMULIR PENGINGAT MINUM OBAT
Nama Pasien		:				
Tanggal		 :
Usia / Jenis Kelamin :
Nama Obat		:
Aturan Pakai		
:
Keterangan Lain
:
Tanggal

Waktu
Konsumsi

____ x _____ Oles/Tetes/Rektal

Durasi
Kosumsi
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Dosis
Konsumsi

WAKTU SANG KUNCI UTAMA
Hal yang pertama kali akan terlintas dalam benak
semua umat manusia jika obat seharusnya dikonsumsi
tiap 3 jam adalah bagaimana cara mengaturnya bukan?
Bahkan, bagi saya pribadi itu adalah hal terberat dalam
hidup saya. Mengatur obat untuk diminum tiap 6 jam
sekali saja sudah susah, apalagi 4 atau 3 bukan?
Jawabannya sangat sederhana, anda tidak perlu
untuk mempraktekkannya sama sekali karena di sini
bukan tempat untuk menyelesaikan masalah tanpa
solusi. Tapi yang harus anda tanamkan dalam pikiran
anda sekalian adalah.
“Aku tidak mau sakit.”
“Aku harus sembuh.”
“Aku butuh obat.”
Ya…. Sangat tepat sekali bukan obat yang butuh
anda, tapi anda yang butuh obat. Jika durasi tidak
tercapai dan efek yang ditimbulkan tidak sesuai siapa
yang dirugikan. Apakah perusahaan farmasi? Apakah
para dokter? Atau apoteker? Atau para pelaku bisnis di
bidang kefarmasian? Tentu saja bukan.
“Yang paling dirugikan jika obat tidak dikonsumsi
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sesuai aturan adalah anda!”
Tak sadarkah anda dengan anda sakit berapa banyak
biaya yang dikeluarkan? Berapa banyak waktu produktif
anda yang terbuang sia-sia? Tentu saja tidak mau bukan?
Sakit itu bukan takdir, tapi pilihan.
Anda yang harus memilih, apakah mau terasa
sakit dan membuang waktu produktif anda, atau
mengorbankan sedikit waktu untuk meneguk obat
tiap 4 atau 3 jam sekali. Jika niat telah membara yang
kalian perlu lakukan hanyalah memantaskan waktu dan
kemampuan kesehatan anda. Jika dirasa masih bisa anda
tangani sendiri, maka berusaha tuk tangani pengaturan
minum obat anda sendiri. Namun, jika tidak mampu maka
minta bantulah orang terdekat anda untuk mengatur
waktu minum obat anda. Jikalau masih tidak ada orang
terdekat anda yang berkenan untuk membantu anda,
maka sewalah jasa perawat.
Segeralah angkat badan anda, rancang program
kesehatan anda sedari dini, dan siapkan beberapa
formulir pengaturan minum obat anda. Karena, selisih
satu jam saja, bahkan 30 menit saja dapat memiliki
dampak yang fatal bagi kesehatan anda ke depannya.
Waktu adalah kunci paling utama dalam pengaturan
minum obat ini. Misalkan, suatu obat harus dikonsumsi
tiap 4 jam dan pertama kali anda mengonsumsinya pada

pukul 7 pagi, maka obat tersebut harus dilanjutkan pukul
11, 15, 19, 23, 3. Pengaturan tersebut akan sangat susah
bagi beberapa orang, karena anda diwajibkan untuk
mengonsumsi obat pada jam istirahat yaitu pada jam
23 malam dan 3 pagi. Maka, metode pengaturan yang
paling sederhana adalah merancang mulai minum obat
pada pukul 8 pagi. Maka, anda akan mengonsumsi obat
pada pukul 12, 16, 20, 24 dan 4. Sehingga pengaturan
minum obat anda akan lebih sederhana.

Hidup itu ada aturannya. Melanggar suatu
aturan memang hal yang sepela dan tidak
memiliki dampak langsung. Namun, jika aturan
terus anda langgar. Celakahlah yang menanti
anda !
Aturan ada untuk dipatuhi, bukan untuk
dilanggar!
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SIGNA 3
DIUSAP, DIOLES, DIBALUR

D

ipastikan bahwa keseluruhan pembaca pernah
memakai suatu produk mulai dari yang diusap, dioles,
dibalur, ditetes, disemprot hingga di sampo. Ya…. Tepat
sekali, produk yang anda pakai tersebut diaplikasikan
pada bagian luar tubuh anda, dan dalam bahasa medis
dikenal dengan sediaan topikal.
“Benar-benar pemakaian yang sungguh aneh.”
Keberagaman aturan pakainya didasari dari
komposisi dan efek yang diharapkan pasca digunakan
pada tubuh anda. Kemudian, anda akan berpikir, apa
sih perbedaan utama antara dioles, diusap dan dibalur?
Perbedaan paling utama antar ketiganya yaitu dari total
komponen obat yang diaplikasikan pada tubuh anda.
Apa itu yang dimaksud dari total komponen? Anda
akan semakin bingung dan terheran-heran bukan. Ya….
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Saya sangat senang saat anda kebingungan, karena di
saat bingung anda akan berpikir. Mulailah berpikir dan
mencari.
“Bukankah mengoles itu dengan cara dioles?
Sedangkan diusap ya diusap? Kalau dibalur ya dibalur?
Bedanya apa?”
“Dioleskan seperti mengoles selai pada roti?”
“Kalau diusap? Berarti mengusapkan roti dengan
selai?”
“Kalau dibalur ya rotinya dibalur selai?”
“Bedanya apa? Sama? Sinonim kah? Atau hanya
sebatas premi?”
Semakin anda terus memikirkannya, semakin
bingung, lingung dan lingau anda dibuatnya. Jangan
memikirkannya sampai anda terjatuh dan terjatuh lagi,
membuatmu memikirkan yang tak terjadi terjadi, semua
yang terbaik dan terlewati, semua yang terhenti tanpa
diakhiri (Berhenti…. Jangan bernyanyi karena suara
anda tak sebagus Ariel).
Jawaban sederhana dari pertanyaan yang anda
pikirkan adalah dengan tidak memikirkannya. Dioleskan
itu, ibarat anda mengoleskan sebagian anti-aging pada
wajah anda yang sudah tidak lagi muda. Ketahuan kan….
Umur pembaca sudah beranjak kepala tiga bahkan
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empat.
Sedangkan mengusap, ibarat anda mengusapkan
kepala istri ataupun anak anda dengan cepat. Tentu saja
bukan mengusap kepala pacar anda, karena itu berdosa
dan melanggar norma kesusilaan ya. “Sungguh ter…la…
lu…” Perumpamaan lain bak anda menyeka anak anda
yang lagi sakit menggunakan washlap. Jadi mengusap
itu, dengan meletakkan komponen obat ke tubuh secara
cepat tanpa benar-benar memperhatikan konsistensi
dari kandungan yang diterima.
Membalur? Membalur ini sangat mudah sekali
untuk dibedakan loh. Anda pasti pernah mendengar atau
melihat orang patah tulang yang berobat ke shinshe.
Kemudian sang shinshe akan memberikan ramuan yang
memiliki bau khas tuak ke bagian tubuh anda yang patah
dengan cara melumurinya. Jika anda belum pernah
melihatnya, anda sungguh kasihan. Lebih sederhana,
anda pasti pernah pijit atau urut ke tukang urut. Ingat
tukang urutnya, tukang urut yang normal yang bukan
yang ++. Sebelum mengurut anda, si tukang urut akan
melumuri badan anda dengan minyak urut maupun
ramuan ajaibnya yang berbau khas dengan cengkeh dan
pala serta menyengat indra penciuman anda. Hayo…
jadi kepingin diurut ya? Sama, yuk ke tukang urut.
Sangat sederhana bukan perbedaannya? Sebenarn41

ya anda tidak perlu berpikir keras untuk menemukan
jawabannya, anda hanya perlu mengulas kembali kenangan anda, serta berpikir menggunakan imajinasi anda.
Karena anda telah mengetahui perbedaannya,
maka jangan sampai salah dalam mengaplikasikannya.
Sebab, jika salah dalam pengaplikasiannya maka dapat
menghilangkan efek serta potensi maupun efektivitas
suatu obat. Jika anda bingung, maka bertanya. Jangan
sampai hanya gara-gara malu bertanya anda sesat di
jalan.
Jika anda bingung dan ragu serta kepo (know
every particular object). Ciye… anda bahkan baru tahu
arti kepo? Dan jika kepo anda sudah memuncak, maka
bertanyalah! Jangan sampai gara-gara malu anda jadi
sesat di jalan nantinya.

MALU BERTANYA SESAT DI JALAN
Suatu ketika ada pasien datang ke tempat teman
saya bekerja. Ia bertanya keheranan, mengapa obat yang
ia telan terasa sangat kenyal. Berbentuk sangat unik,
bahkan belum pernah ia temui sebelumnya. Bukan bulat,
lonjong, persegi maupun segi tiga. Oh ya, sebelumnya
teman saya bekerja di salah satu usaha waralaba atau
“franchise” ternama.
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Beberapa hari sebelumnya pasien tersebut datang
ke franchise itu dan menanyakan tentang obat sembelit
terbaik yang mereka miliki. Seketika itu, kasir yang
bekerja di sana langsung memberikan obat kepada
pasien, namun si kasir lupa untuk memberikan informasi
terkait efek yang ditimbulkan, efek sampingnya, aturan
konsumsinya, bahkan kasir tersebut lupa memberikan
aturan penggunaannya.
Masyarakat memiliki persepsi bahwa semua
obat yang diberikan umumnya diminum tiga kali
sehari setelah makan, persepsi tersebut disebabkan
kurangnya informasi yang diberikan saat membeli
obat. Bahkan, walaupun diberi tahu tentang aturan
pakai yang sebenarnya masyarakat banyak yang tidak
memerhatikannya. Mereka berasaskan konsumen
“Always on the right side”, anda bukan wanita yang
selalu benar wahai konsumen yang seperti itu.
Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa jika
membeli obat di apotek ataupun di rumah sakit, anda
diwajibkan untuk bertemu dengan apotekernya, agar
anda menerima obat beserta dengan informasi yang
diperlukan serta sesuai dengan kebutuhan anda.
Kembali ke pasien tersebut, ia meminum obat yang
diharamkan untuk diminum. Jangankan diminum, bahkan
menjilatinya saja anda sudah berdosa besar, TOBAT!
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Obat tersebut hanya digunakan untuk pemakaian luar,
tidak dioles, diusap, dibalur, ditetes, disemprot, ataupun
disampokan. Untuk penggunaan apakah obat tersebut?
Anda setidaknya pernah melihat iklan di terkait
produk tersebut di saluran kesayangan anda dan
keluarga ataupun di kost teman anda (Jadi, ketahuan
deh, pembaca pada anak kos). Sangat sederhana
sekali, pernahkah anda mendengar obat pencahar yang
digunakan dengan memasukan ke dalam anus anda?
Jangan jijik ataupun muntah mendegarnya ya.
Apakah anda suadah tahu apa yang diminum
pasien tersebut? Ya… jawaban anda tepat sekali, pasien
tersebut mengkonsumsi Dul*****.
Namun, tergolong obat apakah si Dul***** itu?
Setidaknya ada dua jenis sediaan yang dimasukkan melalui
anus (rektal) yaitu sediaan enema dan suppositoria.
“Lalu obat itu masuk ke golongan mana? Bedanya
apa?”
Sebelum jauh menjawab pertanyaan yang pasti
ditanyakan para pembaca, alangkah lebih baiknya kalau
anda terlebih dahulu mengetahui apa yang dimaksud
dengan enema dan suppositoria, perbedaan mendasar
keduanya, bentuk, ukuran, cara pakai, perbedaan
formulasi. Atau mungkin saja tidak ada perbedaannya
sama sekali, kecuali nama.
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Apalah arti sebuah nama.
Sesungguhnya enema dan suppositoria itu
berbeda, mulai dari nama, jenis, ukuran, hingga metode
aplikasinya. Untuk lebih memahami, akan dijelaskan
pada signa selanjutnya. Sepertinya akan dibahas pada
signa ke-4 (bocoran).
Pemberian informasi obat oleh apoteker kepada
pasien sangat penting untuk menghindari munculnya
kasus seperti itu. Oleh sebab itu, jangan pernah sungkan
untuk meminta pemberian informasi kepada apoteker.
Sehingga anda dapat terhindari dari kesesatan dan
kerugian gara-gara salah menggunakan metode
konsumsinya.

YOUR USELESS TIME
“Sesungguhnya, manusia berada dalam kerugian.”
Terbesit banyak sekali hal yang membuat anda
merugi dalam hidup ini. Tak dapat dipungkiri bahwa
setiap manusia pasti pernah berbuat kesalahan. Pernah
melakukan sesuatu yang sia-sia tanpa menghasilkan
apapun. Sekarang, coba anda bayangkan apa hal yang
paling anda sesali dan ingin diulangi kembali, kecuali
ditinggal nikah mantan ke pelaminan (Cie….Jangan galau
nih ye…)
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Sekarang pikirkan dengan seksama, masuki alam
bawah sadar anda, jauh lebih dalam, jauh lebih dalam, jika
kurang dalam maka tidurlah dan anda akan memasuki alam
bawah sadar anda dengan sangat dalam. Coba bayangkan,
satu masa, satu waktu yang sangat kelam, sangat ingin
sekali anda ulangi, penyesalan yang menjadi beban dalam
hidup anda, kesalahan yang sangat ingin anda perbaiki.
“Apakah sudah dapat?”
Jika anda sudah menemukannya, maka saya
mau anda, menuliskannya dalam secarik kertas, dan
melemparkannya ke teman di sebelah anda (Salah, salah).
Ini bukan buku hipnotis yang biasa anda lihat di televisi.
Akan banyak sekali penyesalan yang ingin anda
perbaiki bukan? Akan muncul ratusan, ribuan, hingga
jutaan kesalahan yang ingin anda ulangi di masa lampau
bukan? Bahkan, sebagian dari anda, tidak bisa untuk
memilih 1 dari sekian banyak kesalahan yang ingin anda
perbaiki. Tentu saja, akan sangat rumit untuk memilih
1 kesalahan terbesar yang hendak anda perbaiki dalam
waktu yang sangat singkat. Pastinya, semua hal yang ingin
anda perbaiki adalah hal yang baik, bukan? Tidak ada satu
pun dari anda ingin memperbaiki hal yang sudah benar
menjadi hal yang buruk? Iya tentu saja, itu yang saya yakini.
Bahkan, jika saya disuruh memilih satu dari sekian
banyak kesalahan yang hendak saya perbaiki di masa
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sekarang, butuh banyak waktu untuk menentukan mana
yang ingin saya perbaiki. Bahkan, waktu yang saya gunakan
untuk memikirkannya saja sudah dapat membuat saya
meminta untuk mengulang waktu kembali, supaya tidak
memikirkan pertanyaan tersebut. Karena, memikirkan
sesuatu hal yang tidak mungkin dikembalikan adalah
suatu kesia-siaan. Percayalah Tuhan telah menakdirkan
yang terbaik untuk anda!
Namun, jika harus memilih dari miliaran dan pilihan
yang dipilih demi kemaslahatan umat manusia di dunia.
Maka kesalahan yang sangat ini saya ubah adalah
memperbaiki cara mengonsumsi obat tidak hanya untuk
saya sendiri, namun juga untuk anda semua.
“Ya…. Tentu saja karena ini bahasan tentang obat.
Jika bukan tentang obat, tidak mungkin anda berpikir
seperti itu, bukan!”
Jika anda berpikir demikian, maka renungkanlah
bahwa setiap sel, jaringan, serta organ-organ di tubuh
anda merintih kesakitan, hingga merengek. “TOLONG!!!
Berhenti siksa kami dengan asal-asalan meminum obat!”
“Minum obat seperlunya saja!!!”
“Jangan minum AMOXICILLIN tiap sakit!!!”
“Badan sembuh! Tapi organ dalam rusak!”
Seperti

itulah

ilustrasi

tubuh

anda,

mereka

menginginkan anda untuk tidak mengonsumsi obat
secara asal-asalan terutama golongan antibiotik. Karena,
jika antibiotik tidak dikonsumsi dengan tuntas, maka akan
memicu terjadinya resistensi antibiotik. Apa itu resistensi
antibiotik? Selanjutnya akan dibahas dalam signa 8
(Bocoran).
Tubuh anda benar-benar butuh pengaturan obat
yang baik. Tubuh anda benar-benar butuh obat yang
sesuai indikasi dikala saat sakit hingga manajemen waktu
yang sempurna, agar saat anda mengonsumsi obat tidak
mudah berada di bawah KEM dan tidak berada di atas
KTM.
Jika anda, masih tidak percaya apa yang tubuh anda
butuhkan. Maka anda saya anjurkan untuk mengonsumsi
antibiotik dengan sembarang selama beberapa tahun
antara 2-3 tahun lamanya. Kemudian lihat dalam beberapa
tahun kemudian, silahkan cek sputum (lendir/dahak)
terkait resistensi antibiotik. Dapat dipastikan bahwa
tubuh anda benar-benar resistensi terhadap antibiotik
yang anda minum dengan asal-asalan.
Kesalahan kecil yang tidak anda sadari dapat
berakibat fatal di masa depan.

Tubuh anda adalah aset yang sangat berharga.
Jauh lebih mahal daripada emas batangan, mobil
mewah, maupun sebuah jet pribadi.
Sayangi tubuh anda! Jangan siksa ia terus
menerus, karena anda tak akan tahun kapan
tubuh akan menyiksa dan menghakimi seluruh
perbuatan anda!
Tubuh anda adalah cerminan diri anda, maka
sayangi ia sebelum ia berhenti menyayangimu!
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SIGNA 4
BENTUK SEDIAAN HAL YANG
TERABAIKAN NAMUN BERPERAN
PENTING

Bhinneka Tunggal Ika
Is unity in diversity
Walaupun obat berbeda-beda namun satu jua
Demi kesembuhan yang selalu di nanti
Bak ikatan elektron yang kuat
Tak terlepas dan saling melengkapi
Perbedaan membuatmu semakin kuat
Mengobati setiap penyakit yang menghampiri
Engkau pahlawan sejati
Senantiasa di hati
Baik organik maupun kimiawi
Kau mengobati setiap hayati
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bat! Rasanya pahit! Tidak enak! Harus dihabiskan,
menyembuhkan, bentuk dan warna yang unik. Halhal tersebut merupakan hal yang akan terlintas dalam
benak anda ketiak mendengar kata “Obat”.
Apakah hanya itu saja yang terlintas dalam benak
anda? Bagaiman dengan elixir, potion, dekokta, ataupun
infusa?
Anda pasti asing mendengarnya, bukan? Sadarkah
anda bahwa obat yang selalu anda sebut “sirup” itu
sebenarnya bukan benar-benar “sirup”. Melainkan,
salah satu dari nama aneh tersebut. Anda akan berpikir
dan berkata “Kok bisa?”
Tentu saja saya tidak perlu menjawab karena
jawabannya, “Iya dong pasti bisa.”
Seperti biasa dalam buku ini anda tidak akan langsung
menemukan jawaban sepeti yang anda mau, melainkan
anda harus berpikir jauh lebih kritis dari sebelumnya
hingga sekian purnama. Seketika anda berpikir “Kenapa
orang di sana itu (sembari memajukan bibir anda) tidak
memberikan informasi terkait perbedaan sirup, elixira,
potio, ataupun infusa?”
Terdapat 3 jawaban untuk menganalisa kegundahan
yang anda rasakan, pertama, orang yang memberikan
anda obat tidak mengetahui perbedaan itu, kedua anda
tidak menanyakan tentang obat tersebut, ketiga jikalau
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anda diberi tahu perbedaannya, anda akan tetap berkata,
“ini adalah sirup”.
Sadarkah anda kenapa suatu sediaan obat dibuat ke
dalam banyak jenis? Pernahkah terlintas dalam pikiran
anda kenapa semua obat tidak buat dalam bentuk sirup,
tablet, krim, atau injeksi saja? Kenapa untuk sediaan
padat dijumpai banyak jenisnya? Ada tablet, pil, kapsul,
dan masih banyak lainnya? Atau terlintaskah dalam
pikiran anda, kenapa sirup ada yang harus dilarutkan
dengan air? Atau diminum dengan air hangat? Kenapa?
Mengapa? Bagaimana?
“Saya kan tidak berkuliah di bidang farmasi, wajar
donh tidak tahu.”
Anda seharusnya tidak berpikir demikian. Anda
harusnya berpikir, kenapa suatu obat dengan nama
generik yang sama bisa memiliki 2 hingga 3 bentuk
sediaan yang berbeda. Ambil contoh paracetamol,
paracetamol tidak hanya dalam bentuk tablet, tapi ada
juga bentuk sirup, selain itu dijumpai juga bentuk infus
dari paracetamol.
Perbedaan itu saling melengkapi.
Setiap perbedaan pasti ada maksud dan tujuan,
begitu pula dengan obat perbedaan antar masing-masing
obat memiliki maksud tersendiri. Seperti paracetamol
tablet umumnya berfungsi untuk menurunkan demam
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pada usia dewasa, sedangkan sirup digunakan untuk
anak-anak yang berumur di bawah 12 tahun, terdapat
juga bentuk tetes/drop yang diformulasikan untuk bayi.
Tidak hanya dalam bentuk tablet dan cairan, paracetamol
dapat dijumpai dalam bentuk infus, bertujuan untuk
menurunkan demam maupun nyeri pada pasien yang
tidak sadar. Selain ketiga sediaan yang telah diuraikan
terdapat juga paracetamol juga ada yang berbentuk
suppositoria yang umumnya digunakan sebagai
pencahar, maksud saya sebagai anti demam pada anak
dengan tujuan khusus menghindari step (kejang) pada
malam hari.
Apakah boleh menggunakan sirup paracetamol
maupun
suppositorianya
secara
bersamaan?
Jawabannya tergantung. Tergantung apa yang
digantung ini? Tergantung keadaan, komposisi, dan efek
yang diharapkan.

PULUHAN BENTUK SEDIAAN
Kaplet, puyer, granul, effervenscen, suspensi, larutan,
tintura, emulsi, salep, lotion, gel, pasta, sabun, sampo,
enema, inhalasi, spray, koyo, hingga implant. Nama-nama
yang cukup tidak familiar, bukan? Asing, bahkan anda akan
menggaruk kepala anda karena kebingungan karenanya.
Hingga akan ada masanya akan menghampiri anda dan
54

berada dipikiran dalam beberapa waktu hingga anda
pusing tujuh keliling.
Pernahkah anda menggunakan beberapa sediaan
tersebut?
“Tahu saja baru sekarang, bagaimana bisa saya
pernah menggunakannya,” gumam anda.
Tidak semudah itu ferguso. Ketidaktahuan anda
membuat anda tidak sadar pernah menggunakannya.
Padahal sediaan tersebut sangat sering anda jumpai.
Bahkan, bisa dipastikan bahwa sediaan tersebut ada di
rumah ataupun tas anda sekarang. Hayo…. Anda akan
membongkar tas anda sambal geleng-geleng kepala.
Daripada anda bingung harus mencari dan bertanya
ke mana-mana seperti orang yang kehilangan arah Maka
saya akan mendeskripsikan beberapa bentuk sediaan obat
yang sering anda gunakan:
a. Tablet
Tablet merupakan sediaan yang sangat umum
dijumpai, memiliki warna yang bervariasi dan
bentuk yang cukup beragam tergantung dari
pabrikan. Tablet sendiri dari bahan obat dengan
atau tanpa bahan tambahan di dalamnya.
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b. Pil
Pil juga merupakan sediaan yang mudah dijumpai
dalam kehidupan nyata. Bentuknya sangat kecil
dan dapat diterima oleh konsumen. Ukuran pil
lebih kecil daripada tablet dan tidak lebih kecil
daripada puyer.
c. Kapsul
Kapsul secara kasat mata merupakan sediaan
padat serta terdiri dari satu atau lebih komponen
obat yang dimasukkan ke dalam cangkang.
Umumnya cangkang tersebut berasal dari
gelatin keras maupun lunak, selain itu, cangkang
kapsul tak jarang terbuat dari pati maupun bahan
yang lebih sesuai. Sediaan ini memiliki beberapa
kelebihan seperti menutupi rasa obat yang pahit,
mudah untuk ditelan, dan memiliki warna dan
bentuk yang unik nan lucu.
d. Kaplet
Kaplet, hal pertama yang terlintas dalam pikiran
anda adalah gabungan dari kapsul dan tablet.
Kaplet merupakan tablet yang berukuran besar
seperti kapsul.
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e. Puyer
Puyer secara teoritis merupakan campuran
kering antar zat kimia, obat, maupun bahan obat
yang dihaluskan. Sediaan ini umumnya diberikan
kepada bayi ataupun bagi orang yang sukar dalam
menelan. Hal yang paling menarik dalam bentuk
puyer, yaitu ukuran partikelnya halus sehingga
memiliki permukaan yang luas dan lebih mudah
terserap di dalam tubuh dibandingkan sediaan
oral lainnya.
f. Effervescen
Effervescen merupakan cairan yang memiliki
tingkat kejenuhan yang tinggi. Dalam arti yang
lebih sederhana effervescen merupakan senyawa
lewat jenuh. Senyawa ini terdiri dari kandungan
asam dan basa. Dahulu kala dalam proses
pembuatannya menggunakan botol kaca dan
ditutup menggunakan tutup sampagne (sejenis
tutup botol bir kuno)
g. Sirup
Sirup
merupakan suatu
larutan
menggunakan penambahan glukosa.
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h. Larutan
Larutan secara sederhana merupakan sediaan
berbentuk cairan (sudah pasti) yang mengandung
senyawa terlarut sebagai pelarut.
i.

Emulsi
Emulsi merupakan cairan yang terdiri dari air
dan minyak dan distabilkan menggunakan
pengemulsi yang sesuai. Emulsi sangat mudah
untuk dibedakan dengan sirup. Contoh sediaan
emulsi yang beredar di pasaran adalah minyak
ikan.

j.

Suspensi
Suspensi merupakan suatu sediaan cair yang
terdiri dari partikel padat yang terdispersi
dalam cairan pembawa. Pembeda utama antara
suspensi dan larutan adalah dapat dijumpai
dispersi padat pada sediaan ketika didiamkan.

k. Elixira
Elixira secara sederhana dapat diartikan sebagai
larutan yang menggunakan etanol sebagai cosolvent (suatu senyawa yang dapat meningkatkan
kelarutan suatu larutan)
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l.

Infusa
Infusa merupakan sediaan rebusan yang direbus
pada suhu 90-95OC selama beberapa waktu.
Anda sangat sering membuat infusa, namun
anda tidak menyebutnya dengan nama infusa
melainkan rebusan. Padahal rebusan yang anda
maksudkan tersebut memiliki nama ilmiah infusa.
Ingat infusa dan infus sangat berbeda, dimana
infusa merupakan rebusan dan infus adalah
sediaan steril.

m. Krim, Salep, Lotio, Gel, dan Pasta
Krim, salep, lotio, gel dan pasta merupakan
sediaan semi padat yang terdiri antara basis air
dan basis minyak. Hal yang paling membedakan
adalah komposisi antar basis dan teksturnya.
Untuk lebih lanjut akan dibahas pada buku
lanjutannya (BOCORAN!)
n. Suppositoria dan Enema
Kedua sediaan ini merupakan sediaan yang
diberikan pada rektal. Hal yang membedakan
keduanya adalah bentuk dan komponen
dari sediaan tersebut. Dimana suppositoria
merupakan
sediaan
padat,
berbentuk
menyerupai roket/ torpedo, melunak dan larut
pada suhu tubuh. Sedangkan enema merupakan
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sediaan cair yang juga dimasukkan ke dalam
rektal, namun dalam sediaan ini terdapat
aplikator untuk memasukkan zat aktifnya.

Sungguh banyak sediaan farmasi yang beredar di
pasaran, tidak hanya sediaan tersebut, namun masih ada
sediaan lainnya seperti tablet effervescent, tablet kunyah,
tablet hisap, tablet salut, tablet bukal, tablet sublingual,
sabun, sampo, tetes mata, salep mata, tetes telinga,
tetes hidung, injeksi intravena, intramuscular, intaarteri,
subcutan, dan masih banyak lainnya sediaan farmasi.
Banyaknya jumlah sediaan yang didesain bukan
bertujuan untuk memusingkan, atau mempersulit
anda. Tapi, dengan maksud lain, dengan tujuan untuk
mempercepat pengobatan.
“Bagaimana caranya?”
Beragamnya bentuk sediaan, maka akan semakin
spesifik formulasi yang ditujukannya. Sehingga
dalamproses pengaplikasiannya akan mempermudah
medis untuk meramu pengobatan ke pasien dengan sangat
cepat dan selektif. Selain itu, mempermudah pemberian
pada pasien dengan kondisi maupun indikasi khusu.
Jawaban di atas akan memicu pertanyaan baru,
“Kenapa suatu sediaan harus didesain sedemikian rupa?
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Bukannya kalau dibuat hanya dalam satu atau dua bentuk
sediaan akan lebih sederhana? Toh efeknya juga akan
sama? Terkecuali sediaan injeksi.”
Bentuk sediaan akan mempengaruhi kerja suatu obat.

Keberagaman adalah suatu identitas. Bukan untuk
memecahkan ataupun merusak keharmonisan.
Namun, keragaman ada untuk mengikat
kebersamaan. Meramu suatu perbedaan dalam
tujuan yang sama. Bejalan dengan kepercayaan
masing-masing tanpa mengusik yang lainnya.
Keragaman ada untuk dicintai bukan untuk
saling benci

SIGNA 5
VIT-4-MIN

M

asa itu, dikala langit menangis merintih kesakitan.
Datanglah sesosok cahaya terang-menderang
dengan ukiran macan di dada sebelah kirinya. Ia yang tak
ku ketahui namanya dengan kepala yang bersinar terang
menghampiriku dan bertanya, “Bang, vitamin apa yang
bagus buat saya?”
Ternyata ia adalah pasien yang datang untuk
membeli vitamin.
“Wah, mau dijawab apa nih?” gumamku dalam hati.
“Oh vitamin, maaf sebelumnya bang, vitamin ini
untuk siapa ya?” jawabku.
“Buat saya lah!” sembari menunjukkan tangan ke
badannya yang besar dan kokoh bak algojo di film-film.
“Kalau boleh tahu, abang ada keluhan apa?” tanyaku
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halus.
“Gak ada. Kata orang-orang di sini ada jual vitamin
terbaik di kota” sembari mengangkat lengan tangannya
yang dipenuhi ukiran binatang buas disertai dengan otot
bisep dan trisep yang menawan..
“Iya bang, di sini semuanya pada bagus kok, abang
butuhnya buat apa? Stamina?” tanyaku kembali.
“Boleh juga tuh yang stamina. Belakang ini memang
gampang letih,” jawab pelanggan itu.
“Atau mau supaya gak gampang sakit?” tawarku.
“Yang lengkap kalau bisa yang ada semuanya?”
jawab si abang.
“Vitamin sarafnya mau sekalian bang?” tanyaku.
“Lu kata gua stres apa!” nadanya meninggi.
“Maksudnya buat persarapan abang juga, vitamin
b1, b6, b12 5000 mcg” jawabku sembari geleng-geleng
kepala.
“Boleh juga tuh, pokoknya yang lengkap lah”
jawabnya.
***A Few Moment Later***
(Jangan dibaca seperti narasi Spongbob ya)
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Percakapannya tidak perlu dilanjutkan lagi ya.
Nanti seperti cerpen atau novel malah, bukan buku
pengembangan diri. Haduh…
Setelah melalui perbincangan yang cukup alot,
akhirnya pasien pun mendapati suatu vitamin yang
sangat diinginkan, yaitu suatu vitamin yang terdiri dari
vitamin C, vitamin B kompleks, disertai dengan mineralmineral lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
Diberikannya vitamin tersebut bukan tanpa alasan,
ataupun karena harga vitamin tersebut cukup mahal
dibanding vitamin lainnya. Tetapi, diberikan dengan
menimbangkan beberapa faktor, terutama indikasi yang
diharapkan. Pasien tersebut mengeluhkan sering lemas,
lesu, dan lunglai disertai dengan nafsu makan yang sedikit
kurang. Namun,untuk daya tahan tubuhnya cukup baik
yaitu dengan tingkat influenza yang jarang sekali.
Anda jangan tersenyum karena membaca cerita
di atas, karena mungkin saja anda salah satu dari
pelaku kasus di atas. Bagi anda yang pernah melakukan
segeralah anda bertobat. Salah! Maksudnya bersyukurlah
anda, karena dalam bab ini dan 2 bab selanjutnya akan
mengupas tuntas terkait penggunaan vitamin maupun
gengnya.
Terdapat sebuah pandemik yang beredar di
masyarakat, bahwa vitamin sangat dibutuhkan oleh tubuh
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setiap harinya, dalam keadaan apa pun maupun kondisi
bagaimanapun. Pola pikir tersebut sepertinya kurang
tepat, dikarenakan vitamin dalam bentuk konsentrat jika
dikonsumsi secara berlebih akan terbuang lewat sistem
ekskresi (sistem pembuangan tubuh) seperti melalui
urin, keringat, maupun feses. Oleh sebab itu, sebenarnya
vitamin itu tidak terlalu dibutuhkan oleh tubuh anda jika
tubuh anda dalam keadaan sehat-sehat saja ya.
Bukan berarti anda tidak membutuhkan vitamin.
Hal yang harus anda garis bawahi adalah vitamin dalam
bentuk konsentrat seperti sirup vitamin berdosis
tinggi, maupun suplemen vitamin baik dalam bentuk
pil, tablet, kaplet, dan lain-lain. Sesungguhnya vitamin
dapat diperoleh dari sumber makanan sehari-hari kita,
sehingga penambahan vitamin dosis tinggi dalam bentuk
konsentrat dirasa sangat tidak diperlukan jika harus
dikonsumsi setiap harinya.
Memang benar tubuh anda akan terasa sangat segar
dan enteng pasca mengonsumsi vitamin konsentrat
setiap harinya. Namun, sadarkah anda bahwa konsumsi
vitamin terus-menerus tanpa indikasi memiliki efek
samping yang sangat fatal. Mulai dari insomnia, urinasi
berlebih, kacanduan, hingga kerusakan fungsi ginjal.
“Tapi….”
“Mencegah lebih baik dari pada mengobati.”
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Saya sangat setuju bahwa mencegah lebih baik
daripada mengobati. Tapi, sesungguhnya tubuh
manusia dirancang untuk seimbang, jika ada sebuah
ketidakseimbangan maka tubuh anda akan merancang
sedemikian rupa untuk memberikan respon, di saat tubuh
anda memberikan respons maka sistem imunitas tubuh
anda akan bekerja dengan semestinya dan mencegah
terjadinya sakit. Namun, saat sistem imun tidak mampu
untuk menanganinya maka akan terjadi reaksi yang
menyebabkan anda sakit.
“Berarti betulkan
dikonsumsi setiap hari?”

kalau

vitamin

seharusnya

Vitamin digunakan sebagai terapi penyembuhan
saat dan pasca sakit, bukan untuk digunakan setiap
hari tanpa adanya indikasi. Tubuh anda memiliki sistem
imunnya sendiri, memberikan vitamin pada keadaan
normal hanya memberikan efek sedikit dan tidak
signifikan pada tubuh anda untuk memerangi respon
dari tubuh anda. Sehingga, pemberian vitamin tiap hari
sangat tidak dianjurkan, jika tanpa adanya indikasi medis
ataupun keadaan tertentu.
“Lah…. Tapi bukannya vitamin tidak ada efek
samping? Jadi gak masalah bukan?”
Sebelum menjawab pertanyaan di atas, maka saya
hendak bertanya kepada anda, “Apakah air yang masuk
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ke tubuh anda tidak memiliki efek sama sekali? Apakah
makanan yang anda konsumsi setiap hari tidak ada efek
sama sekali?”
Jika anda menjawab kedua pertanyaan tersebut
dengan tidak, anda harus sadar bahwa air yang anda
minum setiap hari memiliki efek yang sangat baik untuk
tubuh anda, air dapat menghidrasi tubuh anda, dapat
juga berfungsi sebagai zat pembangun, bahkan sebagian
tubuh anda terdiri dari air.
Anda pasti pernah membeli kudapan kemasan dan
di dalamnya tertera kandungan gizinya, mulai dari total
kalori, karbohidrat, lemak, mineral hingga vitamin yang
entah masih benar-benar ada dalam kudapan tersebut
atau tidak. Bahkan mi instan yang disebut sebagai “junk
food” mencantumkan kandungan gizinya, walaupun
sebenarnya kandungan gizinya akan hilang pasca
dimasak. Uraian di atas menunjukkan mulai dari kudapan
hingga ”junk food” saja memiliki nilai gizi.
Anda pasti pernah mengalami diare pasca
mengonsumsi makanan pedas dalam dosis tinggi bukan?
“Itu, pasti racun dalam cabe yang saya konsumsi.”
Sebagian dari anda akan bergumam demikian.
Jawabannya salah. Jika memang terdapat racun
dalam seporsi makanan pedas yang anda konsumsi.
Dapat dipastikan bahwa semua orang yang memakannya
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akan mengalami diare hebat. Namun, hanya anda
yang mengalaminya saja bukan? Mengapa bisa terjadi
demikian? Hal tersebut disebabkan karena tubuh anda
tidak terbiasa akan pedas, tidak hanya itu, pada sebagian
orang, vitamin C dosis berlebihan dapat mengakibatkan
terjadinya diare. Oleh sebab itu, anda mengalami diare
pasca mengonsumsi makanan yang pedas.
Tidak ada satu pun hal yang masuk ke tubuh tanpa
memberikan efek. Anda hanya terlalu cepat menyimpulkan.
“Tapi, itu kan hanya efek yang ditimbulkan, bukan
efek sampingnya. Tentu saja vitamin tidak ada efek
samping, bukan?
Seperti yang telah dibahas sebelumnya, sebaiknya
anda menanyakan hal ini kepada apoteker, apakah benarbenar tidak ada efek samping sama sekali jika dikonsumsi
secara terus-menerus. Ataukah hanya bahasa marketing
dalam bidang kesehatan saja. Mungkin saja hanya untuk
kepentingan oknum tertentu.
Pada dasarnya vitamin itu benar diperlukan
adanya oleh tubuh manusia. Diperlukan sesuai dengan
indikasi dan dosis yang tepat, tidak kurang maupun
tidak berlebihan. Vitamin lebih digunakan untuk
pemeliharaan maupun penyembuhan. Asupan vitamin
untuk pemeliharaan bisa diperoleh dari sumber alami,
adapun untuk penyembuhan bisa diperoleh dari vitamin
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konsentrat.

VITAMIN LARUT AIR
Hal yang harus anda ketahui dalam memilih vitamin
adalah kesesuaian dengan kebutuhan tubuh anda. Selain
itu, faktor utama dalam mengonsumsi vitamin sehingga
mempengaruhi efek yang ditimbulkan dapat dilihat dari
segi kelarutan vitamin tersebut. Apa yang dimaksud
dengan kelarutan? Kelarutan yang dimaksud tentu saja
bukan kelarutan seperti membuat larutan gula. Tapi
kelarutan yang dimaksud adalah keadaan vitamin berikan
senyawa air ataupun lemak. Hal terkait pengertian dari
kelarutan ataupun sejenisnya tidak akan dibahas pada
bab ini, karena ini bukan buku tentang obat.
“Jadi, kalau tidak dibahas,apa saja yang akan
dibahas?”
Kelarutan menjadi dasar suatu vitamin dapat
dihasilkan dalam tubuh dengan sendirinya atau tidak.
Selain itu, kelarutan dalam hal ini akan menjadi dasar dari
sistem ekskresi (buang) vitamin dalam organ manusia.
Secara gamblang terdapat 2 jenis vitamin yang larut
dalam air yaitu vitamin B kompleks maupun vitamin
C1. Keseluruhan dari vitamin yang larut air ini dapat
diekskresikan melalui urin, jadi jangan bersedih jika
1

Triana, Vivi. Jurnal Kesehatan Masyarakat, September 2006, I (1)

70

setelah mengonsumsi jeruk, jambu biji, maupun vitamin
C konsentrat, maka urin anda akan menjadi kuning. Hal
tersebut disebabkan karena ginjal anda membuang sisa
vitamin C dalam bentuk urin. Jadi, jangan sampai anda
takut, gelisah, galau, merana.
Vitamin C merupakan vitamin yang paling populer
di telinga anda, tidak ada satu pun dari anda yang tidak
pernah mendengar vitamin ini. Vitamin ini setiap harinya
selalu saja diiklankan di saluran kesayangan keluarga
anda, terlihat iklannya di setiap sudut kota, di seluruh
instalasi farmasi, bahkan sangking mudahnya dijumpai
vitamin ini dapat anda temukan di setiap toko klontong
hingga sudut tong sampah di wilayah anda.
Ya…. Vitamin C, selalu dikonsumsi setiap hari, tidak
ada sumber makanan sekalipun yang tidak mengandung
vitamin C, tidak seperti vitamin lainnya, vitamin ini dapat
memiliki rasa yang paling enak dibanding semua vitamin
yang ada di dunia. Memiliki beragam bentuk kemasan,
mulai dari obat hingga minuman. Semuanya serba
vitamin C.
Vitamin ini merupakan sumber tenaga tubuh,
selain itu juga berfungsi untuk kecantikan. Vitamin
ini merupakan vitamin yang hampir anda konsumsi
setiap hari dengan atau tanpa indikasi medis sama
sekali. Vitamin C juga merupakan vitamin yang paling
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sering salah digunakan, dalam artian digunakan bukan
untuk memelihara kesehatan tapi untuk meningkatkan
kekencangan kulit maupun memutihkan kulit.
Tidak perlu dijelaskan panjang lebar kasus kematian
akibat overdosis vitamin C karena gagal ginjal ya.
Nanti, kalau diceritakan jadi buku horor dan anda akan
takut untuk mengonsumsinya. Ingat, jangan pernah
takut untuk mengonsumsi sesuatu, jika masih dalam
pengawasan medis.
Jika setelah membacanya anda ragu untuk
mengonsumsi vitamin C konsentrat, maka anda dapat
menggantinya dalam bentuk premiernya yaitu yang
masih berasal dari buah dan sayur-sayuran. Banyak
sekali buah dan sayur yang kaya akan vitamin C seperti
jeruk, jambu biji, semangka, lemon, sawi, tomat, bahkan
hingga cabe. Ingat untuk cabe jangan terlalu berlebihan
ya. Serta masih banyak lagi sumber alami dari vitamin C
dan jika dibahas dalam signa ini, maka bacaan ini akan
menjadi bacaan mengenai herbal.
Selain vitamin C, terdapat juga senyawa-senyawa
vitamin B seperti vitamin B1 (Thiamin), B2 (Riboflavin), B3
(Niacin), B5 (Asam Pantoneat), B6 (Piridoksin), B7 (Biotin),
B9 (Asam Folat), B12 (Kobalamin). Sangat banyak sekali
vitamin yang tergolong ke dalam kategori golongan B
atau vitamin B kompleks. Secara garis besar terdiri dari 7
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golongan tersebut saja, namun setiap golongan memiliki
turunan yang lain, yang paling terkenal adalah golongan
kobalamin yang memiliki turunan cyanocobalamin dan
mecobalamin.
Secara garis besar anda sangat mengetahui manfaat
pentingnya vitamin B kompleks di dalam tubuh seperti
mencegah beri-beri maupun gangguan pada sistem
persarapan perifer/ syaraf tepi. Namun, tahukah anda
setiap golongan dalam vitamin B kompleks memiliki
peran tersendiri, dan kekurangan satu di antaranya
memiliki dampaknya tersendiri.
Vitamin B3 (Niacin) merupakan salah satu dari
golongan vitamin B kompleks yang tidak terkenal, anda
umumnya mengenal B1, B6, dan B12. Namun, sadarkah
anda bahwa vitamin ini sangat berperan penting dalam
tubuh anda, kekurangan vitamin ini dapat mengakibatkan
penurunan berat badan, depresi, hingga gangguan daya
ingat. Hal yang paling unik dalam vitamin ini yaitu dapat
digunakan juga sebagai terapi pada keadaan kolesterol.
Untuk mekanisme kerjanya tentu saja tidak akan dibahas
pada bab ini, karena bab ini mengkhususkan pembahasan
spesifik vitamin sebagai vitamin bukan sebagai senyawa
terapetik.
Biotin. Hal yang pertama kali terlintas dalam pikiran
anda setelah mendengar nama biotin adalah penumbuh
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rambut. Ya, tepat sekali, biotin atau yang lebih dikenal
dengan nama vitamin H atau vitamin B7 memiliki efek
untuk mengubah makanan menjadi energi, serta juga
dapat mengilapkan rambut, mencerahkan kulit, serta
menguatkan kuku. Maka apa yang terjadi jika tubuh
kekurangan biotin?
Ketika tubuh anda kekurangan biotin jelas rambut
anda akan kusam, kuku yang rapuh, kulit yang tidak
berkilauan. Tidak hanya itu, kekurangan biotin juga dapat
berakibat fatal karena dapat mengakibatkan nyeri otot,
depresi, maupun halusinasi. Sungguh sangat berbahaya
bukan?
Namun, tenang saja karena biotin sangat mudah
ditemukan dimana-mana, tidak hanya dalam bentuk
senyawa sintetis, namun juga dari sumber alami. Apa itu?
Mari lanjutkan membaca dahulu.
Selain kedua vitamin di atas, terdapat satu vitamin
yang sangat menarik sekali untuk diketahui yaitu vitamin
B9 yang memiliki nama keren folic acid atau asam folat.
Vitamin ini umumnya digunakan pada keadaan anemia,
ditemukan pada kombinasi suplemen penambah darah.
Tidak hanya itu, vitamin ini juga digunakan pada ibu hamil
dan menyusui, juga untuk mencegah terjadinya defisiensi
darah. Hal yang paling unik, asam folat umumnya
digunakan dalam merancang program kehamilan. Jika
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kekurangan asam folat anda akan mengalami anemia.
“Seperti yang anda bicarakan terlalu banyak
mengonsumsi vitamin konsentrat memiliki dampak
negatif ke depannya bukan? Solusinya bagaimana?”
Anda tenang saja dan tidak perlu khawatir.
Keseluruhan golongan vitamin B kompleks dapat dengan
mudah diperoleh dalam sayuran yang berwarna hijau,
kacang-kacangan, serta sumber protein hewani seperti
telur, ayam, maupun sapi. Jadi, jangan pernah takut
untuk kekurangan vitamin B kompleks jika anda rutin
mengonsumsi sumber makanan tersebut.
“Bagaimana jika defisiensi vitamin B kompleks? Dan
bagaimana solusinya?”
Ciri paling umum kekurangan vitamin B kompleks
adalah gangguan pada saraf tepi seperti mudah lesu,
lunglai, kesemutan, hingga nyeri pada beberapa bagian
tubuh. Selain itu, khusus untuk B9 maka akan lemas, letih,
dan pandangan menghitam bak ibarat gejala anemia. Jika
hal tersebut sudah terjadi maka konsultasikan keluhan ke
dokter untuk mengetahui penyakit yang diderita. Jangan
lupa untuk bertanya obat ke apoteker.
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VITAMIN TIDAK LARUT AIR
Ketika ada yang larut maka akan juga hal yang
tidak larut dengan air, begitu juga dengan vitamin. Jika
vitamin yang larut air tergolong ke dalam B dan C, maka
vitamin yang tidak larut air terdiri dari vitamin A,D,E,K.
Vitamin yang tidak larut ke dalam air memiliki kelarutan
dalam lemak. Karena memiliki kelarutan dalam lemak,
tubuh anda umumnya tidak bisa memproduksi golongan
vitamin ini dalam jumlah yang berkecukupan setiap
harinya. Oleh sebab itu, persentase kekurangan vitamin
yang tidak larut air jauh lebih tinggi daripada kekurangan
vitamin yang larut air.
Di masa kecil, ketika melihat seorang anak yang
memakai kacamata, maka sebagian orang di sekitar anda
akan berkata, “Kurang makan vitamin A tuh pastinya.”
Vitamin A merupakan vitamin yang berperan
penting menjaga kesehatan mata anda. vitamin A
sendiri ini dapat diperoleh melalui sumber alami seperti
sayur-sayuran yang berwarna. Namun, vitamin A yang
diperoleh secara alami merupakan bentuk provitamin A
yang memiliki nama paten “Karoten”.
Provitamin memiliki makna sebagai bentuk dasar
vitamin yang kemudian nanti vitamin tersebut akan
disintesis secara alami oleh tubuh anda. Dalam artian
yang lebih spesifik provitamin yang anda konsumsi akan
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berubah menjadi bentuk vitamin melalui mekanisme
alami oleh tubuh anda.
Jadi, vitamin A yang anda konsumsi baik dari
senyawa alami maupun sintesis tetap dalam bentuk
provitamin A yang nantinya akan berubah menjadi
vitamin A sendiri melalui proses alami tubuh anda. Yang
menjadi pertanyaan utama adalah kenapa provitamin A
konsentrat memiliki efek lebih baik daripada provitamin
A yang diperoleh dari sayur-sayuran.
Terdapat beberapa jawaban sederhana untuk
menjawab keraguan anda. Hal pertama adalah karena
bentuk konsentrat telah tertakar dan memiliki formulasi
yang sesuai. Hal kedua yang menjadi kesalahan seluruh
umat yaitu teknik memasak yang salah,.Vitamin A
merupakan vitamin yang sangat mudah teroksidasi.
Sehingga memasak sayuran yang kaya vitamin A
menggunakan suhu panas dan dalam jangka waktu
yang panjang dapat mengurangi konsentrasi vitamin
A-nya serta mengurangi kadar gizinya. Oleh sebab itu,
memasak vitamin A tidak boleh sampai lunak dan jangka
waktu yang lama. Tidak hanya vitamin A ya tapi hampir
semua sayuran.
Vitamin kedua yang akan dibahas yaitu vitamin D.
Vitamin ini sangat unik, karena merupakan salah satu
dari sekian banyak vitamin yang tidak terlalu bersumber
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dari sayur-sayuran. Selain itu vitamin D merupakan
vitamin yang bersifat steroid hormonal. Vitamin ini
sangat dibutuhkan untuk menguatkan tulang pada
proses pertumbuhan anak serta untuk mencegah terjadi
osteoporosis pada orang dewasa.
Vitamin D selain berfungsi sebagai penguat tulang,
vitamin ini juga dapat berperan sebagai obat kimia
dalam keadaan hormonal. Salah satu senyawanya yaitu
kalsitriol, sebuah prohormon yang ketika dikonsumsi
akan berperan dalam memetabolisme kalsium dan fosfat
sehingga dapat memperbaiki tulang yang retak maupun
patah.
Banyak sekali beredar produk vitamin E dipasaran.
Anda pasti sangat tahu fungsi dari vitamin E yang beredar.
Ya, sangat jelas vitamin E berfungsi sebagai antioksidan
baik, dimana antioksidan ini dapat menangkal radikal
bebas dari luar tubuh. Selain itu, penggunaan vitamin E
dapat mengencangkan kulit dan dapat berperan sebagai
anti-aging.
Vitamin E merupakan vitamin yang maha dahsyat.
Selain memiliki peran sebagai antioksidan maupun antiaging, vitamin ini bersama dengan asam folat sebagai
penyubur kandungan. Hayo…. Apakah anda masih ingat
asam folat itu merupakan vitamin apa? Jangan baca
halaman-halaman sebelumnya ya…
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Beruntunglah anda jika masih ingat tentang vitamin
itu, ya asam folat itu termasuk ke dalam golongan vitamin
yang larut air yaitu vitamin B9. Anda pasti penasarankan
bagaimana mekanisme kerja vitamin E dan asam folat
sebagai penyubur kandungan. Untuk informasi lebih
lanjut anda bisa konsultasikan ke tenaga medis terdekat
anda untuk informasi yang lebih sempurna.
Vitamin terakhir yang larut lemak yaitu vitamin K.
Vitamin ini merupakan salah satu vitamin yang jarang
anda konsumsi sehari-hari, karena vitamin ini umumnya
digunakan sebagai fungsi terapetik. Umumnya digunakan
pada bayi maupun pasca melahirkan. Jadi, apakah fungsi
dari vitamin K ini?
Ya, jawaban anda tepat sekali fungsi vitamin K yang
umumnya digunakan adalah sebagai anti pendarahan.
Bagaimana mekanisme kerja vitamin K sebagai anti
pendarahan?
Ternyata vitamin yang satu ini terlibat dalam
pemeliharaan kadar normal faktor pembekuan darah
yang disintesis di dalam hati. Vitamin K yang anda minum
merupakan bentuk provitaminnya yaitu Phytomenadion.
Anda pastinya sudah sangat paham dan khatam
terkait penggunaan vitamin dalam kehidupan seharihari. Hal yang harus anda lakukan adalah menerapkan
dan mengaplikasikannya. Sangat mudah dan sederhana
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sekali, yang paling penting jangan sampai apa yang anda
baca tidak menghasilkan dampak dalam kehidupan anda.
Jangan memasak sayuran terlalu matang karena
dapat menghilangkan kandungan gizi di dalamnya.
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SIGNA 6
MIN-3-RAL

D

ua abad yang lalu seorang pria berusia 44 tahun yang
bekerja sebagai pembuat potassium nitrat (sebuah
bahan baku mesiu) untuk revolusi Prancis menemukan
suatu Kristal grafit kekilauan pada proses pembuatan
kalium nitrat (Sendawangan). Kristal tersebut diperoleh
ketika pria tersebut secara tidak sengaja mencuci
bejana tembaga (sebuah alat yang masa itu digunakan
untuk memadatkan konsentrasi dari potassium
karbonat) dengan asam sulfat panas sehingga diperoleh
kristal tersebut. Pada pengujian lebih lanjut pria itu
menambahkan asam sulfat secara berlebih sehingga
menghasilkan cairan berwarna violet.
Senyawa yang secara tidak sengaja ditemukan
tersebut merupakan suatu senyawa yang anda konsumsi
setiap hari. Dapat dipastikan bahwa anda selalu
mengonsumsi senyawa ini setiap hari tanpa terkecuali.
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Kekurangan dari senyawa ini dapat berakibat fatal bagi
kesehatan anda.
Sebelum menyebutkan senyawa tersebut lebih
baiknya kita mengetahui siapa penemu senyawa yang
maha dahsyat ini. Pria yang menemukannya bernama
Bernard Courtois pada tahun 1811. Namun, penamaan
senyawa ini tidak langsung diberikan oleh yang penemu
melainkan dilanjutkan oleh penemu-penemu selanjutnya.
Anda pernah mendengar nama Joseph-Louis GayLussac bukan? Siapa itu Gay-Lussac?
“Rasio perbandingan antara volume gas yang
bereaksi dengan volume gas hasil reaksi dapat digambar
dengan bilangan bulat sederhana.”
“Tekanan gas dengan massa tetap dan volume tetap
akan berbanding lurus terhadap suhu absolut gas.”
Kedua hukum tersebut merupakan hukum yang
dikenal dengan nama Gay Lussac Law. Gay Lussac juga
merupakan orang yang menemukan bahwa air (H2O)
merupakan senyawa yang terdiri dari dua atom yaitu
oksigen (O2) dan hidrogen (H2). Tidak hanya itu Gay
Lussac juga membantu menemukan sebuah unsur kimia
yang bernama Boron.
“Berarti senyawa yang ditemukan oleh Courtois
adalah boron?”
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Jika ada yang terlintas dalam pikiran anda bahwa
senyawa yang ditemukan Courtois adalah boron, anda
harus lebih teliti dalam membaca. Karena Courtois
menemukannya sendiri bukan bersama Gay-Lussac,
jadi dapat disimpulkan bahwa boron bukan merupakan
senyawa yang dideskripsikan di atas.
Lebih lanjutnya, pernahkah anda mengonsumsi
senyawa boron? Tentu saja tidak.
Senyawa yang dinamai oleh Gay-Lussac dan
ditemukan oleh Courtois merupakan senyawa yang
menjadi kebutuhan sehari-hari anda. Senyawa tersebut
dapat mencegah terjadinya gangguan pada hormone
tiroid T3 dan T4. Sudah semakin jelaskan senyawa apa
yang ditemukan oleh Courtois ini?
Tepat sekali, senyawa yang ditemukan oleh Courtois
ini merupakan senyawa Iodine. Sebuah senyawa yang bagi
orang Indonesia sangat dibutuhkan dalam kehidupan
sehari-hari untuk mencegah terjadinya gondok. Ya,
kekurangan senyawa ini dapat mengakibatkan gondok
pada beberapa kasus.
Iodine atau yang dikenal dengan nama yodium
merupakan salah satu dari banyak mineral yang anda
butuhkan untuk tubuh. Setidaknya dapat dilihat bahwa
mineral berperan penting dalam kestabilan tubuh anda.
Tidak hanya itu, mineral juga merupakan substantial
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pokok yang tubuh anda butuhkan setiap harinya. Karena
kekurangan beberapa mineral dalam tubuh anda akan
berakibat fatal.
Adapun beberapa mineral yang tubuh anda
butuhkan setiap harinya meliputi natrium, kalium, fosfor,
magnesium, klor, belerang, besi, yodium, flor, tembaga,
mangan, krom, hingga selenium. Dari banyaknya senyawa
mineral tersebut, maka terbagi menjadi dua golongan
yaitu makromineral maupun mikromineral.
Apalagi itu makromineral? Mikromineral? Makro
artinya besar sedangkan mikro artinya kecil. Tentu saja,
namun yang menjadi permasalahan adalah berapa kadar
spesifik dari apa yang dimaksud dengan makromineral
dan mikromineral serta apakah semua mineral yang
disebutkan di atas termasuk ke dalam golongan
makromineral saja atau mikromineral saja.
Makromineral merupakan mineral yang dibutuhkan
dalam jumlah lebih dari 100 mg per harinya. Tentu saja
mikromineral merupakan mineral yang kurang dari 100
mg per hari. Mineral seperti natrium, kalsium, fosfor,
magnesium, klor dan belerang tergolong ke dalam
makromineral. Sedangkan sisanya seperti besi hingga
selenium termasuk ke dalam golongan mikromineral.
Ketika anda kecil orang di sekitar anda pasti orang
tua anda sangat sering membuatkan anda susu sembari
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berkata, “Dek, minum susu yang rajin supaya cepat gede
dan tinggi.”
Percayakah anda apa yang dikatakan orang tua
anda tersebut? Memangnya benar kalau kita minum susu
setiap hari maka akan cepat gede dan tinggi? Banyak juga
teman-teman yang tidak minum susu namun lebih tinggi
dari anda? Mulai sejak itu, anda yakin bahwa susu tidak
benar-benar membuat anda tinggi, bukan?
Orang tua anda benar-benar percaya bahwa susu
membuat anda tinggi, ya jawabannya benar. Susu yang
tinggi kalsium memang membuat anda tinggi. Tidak
semua susu yang anda minum tinggi akan kadar kalsium.
Oleh sebab itu beberapa orang yang rajin mengonsumsi
susu tidak tinggi-tinggi seperti anda (Tenang jangan
sedih, saya juga).
Kalsium sebuah makromineral yang paling dekat
dengan diri anda sedari anda kecil hingga anda besar
selalu saja mengonsumsi mineral ini. Mineral ini selain
dapat membuat anda tinggi bak tiang listrik, mineral
ini juga mendukung kerja dari vitamin B kompleks,
membantu proses pembekuan darah, serta dapat juga
untuk memelihara dan meningkatkan fungsi membran
sel anda.
Kalsium yang dibutuhkan oleh tubuh antara 200-400
mg per harinya. Jika anda kekurangan kalsium maka anda
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akan lebih mudah mengalami osteoporosis dini. Kalsium
selain diperoleh secara kimiawi, mineral ini dapat dengan
mudah diperoleh dalam susu dan turunannya, kacangkacangan, sayuran hijau dan telur.
Karena kalsium merupakan makromolekul yang
dibutuhkan tubuh dalam jumlah sedikit oleh sebab itu
akan mudah melewati KTM. Tanda-tanda tubuh anda
melewati KTM dari kalsium yaitu mudahnya mual dan
muntah, sakit perut disertai sembelit hingga mengalami
kelelahan yang hebat.
Selain kaya akan kalsium, mineral yang berperan
dalam membantu tumbuh kembang anda adalah fosfor.
Sebab jika susu yang anda konsumsi hanya tinggi
akan kalsium, namun rendah fosfor maka efek yang
ditimbulkan tidak optimal sehingga membuat anda tidak
terlalu tinggi.
Fosfor termasuk ke dalam makromineral dan
dibutuhkan tubuh anda dalam kadar yang lebih tinggi
daripada kalsium. Bahkan kadar fosfor yang dibutuhkan
mencapai empat kali kebutuhan tubuh anda akan kalsium
yaitu mencapai 1500 mg per harinya.
“Mengapa demikian?
tergolong makromolekul?”

Bukankah

sama-sama

Fosfor selain membuat anda tinggi semampai,
memiliki fungsi utama dalam proses energi tubuh anda
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yaitu dalam proses pembentukan Adenosin Triposphate
(ATP). Proses ini memecah sumber energi hingga
menjadi energi dan fosfor berperan sangat penting.
Untuk mekanisme lebih detilnya anda dapat membuka
buku Biologi SMP (Sekolah Menengah Pertama) terkait
proses pembentukan energi di dalam tubuh anda.
Selamat mencari J.
Tubuh anda tidak hanya perlu kalsium dan fosfor
untuk membuat tubuh anda lebih cepat tinggi. Terdapat
satu mineral lagi yang berperan utama yaitu Magnesium.
Oleh sebab itu, jangan heran jika melihat iklan susu
peninggi badan maka akan mencantum ketiga mineral
ini.
Magnesium juga berfungsi dalam membantu proses
ATP, selain itu magnesium merupakan salah satu unsur
penting dalam otot dan sel darah merah. Jangan heran
juga saat membeli suplemen penambah massa otot (gain
mass) mencantumkan kadar magnesium yang tinggi.
Magnesium umumnya ditemukan dalam sayursayuran hijau seperti kalsium. Mengapa magnesium
mudah dijumpai dalam sayuran hijau? Karena magnesium
berperan dalam sistesis protein, tidak hanya pada tubuh
anda, namun juga pada tumbuh-tumbuhan.
Mineral selanjutnya yang akan dibahas adalah….
“Ah, bosan bahan mineral untuk pertumbuhan
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tulang dan gigi ulu.”
Tenang saja mineral yang akan dibahas ke depannya
tidak akan berkaitan dengan pertumbuhan tulang dan
gigi. Mineral yang akan dibahas selanjutnya adalah
mineral yang selalu anda konsumsi setiap hari. Jika anda
tidak mengonsumsi mineral-mineral ini hidup anda akan
terasa hambar.
Bak hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga,
hal begitulah kata para pujangga, aduhai begitulah para
pujangga. Berhenti! Berhenti bernyanyi! Anda bukanlah
raja dangdut. Suara anda akan membuat orang di sekitar
anda tertawa karena suara anda sangat sumbang.
Mineral yang selalu anda konsumsi setiap hari
adalah garam dapur beryodium. Iya garam dapur
memiliki senyawa NaCl yang terdiri dari mineral natrium,
klor, dengan adanya penambah yodium. Untuk apakah
mineral yang terkandung pada garam dapur kecuali
sebagai penyedap rasa?
Natirum (Na) merupakan salah satu makromineral
yang paling dibutuhkan tubuh manusia. Bersama dengan
klor (Cl) membantu pergerakan impuls (rangsangan)
syaraf. Jadi, garam dapur yang anda konsumsi setiap
hari berperan dalam merangsang syaraf-syaraf pada
tubuh anda, tapi jangan terlalu banyak mengonsumsinya
karena dapat mengakibatkan darah tinggi pada beberapa
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orang.
Fungsi lain dari natrium adalah mengatur
denyut jantung, memelihara cairan tubuh, menjaga
keseimbangan pH. Garam natrium juga menjaga kadar
cairan dalam tubuh dan membantu sistem ekskresi
tubuh anda. Sudah sangat jelas bahwa mineral ini
bersumber dari garam, daging, keju, mentega dan sayursayuran. Jadi, jangan heran kalau anda membeli kudapan
kemasan berbumbu (snack) maka akan tertera kadar
mineral natrium. Ya, mineral tersebut bersumber dari
garam yang dipakai pada kemasan tersebut.
Kelebihan mengonsumsi natrium dan klor akan
mengakibatkan anda mengalami darah tinggi.
Sedangkan pelengkap garam dapur yaitu mineral
yodium, merupakan salah satu mineral yang akan
dibahas, tapi tidak terlalu banyak, karena sudah dibahas
pada pembuka signa ini. Jika anda kekurangan konsumsi
yodium maka akan mengakibatkan terjadinya gangguan
hormon tiroid sehingga mengakibatkan pembesaran
kelenjar tiroid yang lebih dikenal dengan gondokan.
Makromineral lain yang tidak kalah penting yaitu
kalium (K). meskipun memiliki fungsi yang menyerupai
dengan natirum seperti menjaga keseimbangan air,
membantu rangsang syaraf, menjaga keseimbangan
pH, dan memelihara denyut jantung. Mineral ini memiliki
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fungsi yang tidak kalah baik dengan mineral lain yaitu
mengatur pelepas insulin dari sel pankreas sehingga
dapat berperan dalam menjaga kadar gula darah anda.
Seperti mineral yang lain, mineral ini juga bersumber
dara sayuran dan kacang-kacang. Adapun kekurangan
kalium dapat mengakibatkan gangguan pada otot, serta
gangguan mental pada beberapa kasus. Sedangkan
keracunan kalium dapat menyebabkan luka pada hati
usus halus anda.
Sungguh membosankan membaca teori-teori
tersebut. Kalau begitu ya sudah pembahasan materi
tentang mineral dicukupkan sampai di sini dahulu.
Saatnya lanjut ke signa selanjutnya yang merupakan
signa paling utama dalam pembahasan buku ini. Namun,
sebelum lanjut ke signa utama lebih baiknya anda
menikmati hidangan pembuka kita yaitu Vitamin VS
Mineral.

VITAMIN VS MINERAL
Sebagian dari anda pasti sebal kenapa tidak
langsung lanjut ke bagian utama. Dan sebagian lainnya
pasti senang karena ada bagian ini. Bagian ini merupakan
bagian yang menjadi tanda tanya besar bagi para tenaga
medis dari pasien. Sangat banyak dijumpai pasien yang
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bertanya mana yang lebih penting antara vitamin dan
mineral.
Vitamin dan mineral merupakan suatu senyawa
pendukung dari penyembuhan di kala sakit. Vitamin dan
mineral juga merupakan substansial tambahan yang
dibutuhkan tubuh anda setiap harinya secara normal.
Kedua komponen senyawa ini, juga dapat diperoleh
dalam bentuk kimiawi maupun dalam bentuk herbal.
Anda pasti terheran mengapa banyak sekali
bahasan mineral dalam buku ini. Bukannya mineral yang
umumnya dikonsumsi tidak banyak?
Jika anda berpikir demikian, maka pemikiran anda
harus diluruskan terlebih dahulu. Anda diciptakan secara
seimbang. Keseluruhan komponen dalam tubuh anda
akan bekerja dengan semestinya jika mendapatkan
asupan nutrisi yang sesuai. Oleh sebab itu, semua mineral
yang diperlukan tubuh anda walaupun dalam jumlah
sedikit tetap harus terpenuhi untuk menjaga sistem
tubuh anda agar tetap seimbang.
“Yah, jawaban berputar-putar nih. Jadi mana yang
lebih penting vitamin atau mineral?”
Sabar, sabar, jangan terlalu terburu-buru. Tenang
dahulu, karena terburu-buru itu adalah temannya ….
Jawabannya sudah dijawab pada beberapa paragraf
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sebelumnya. Kedua hal tersebut sama-sama penting
bagi tubuh anda. Saling melengkapi satu sama lain,
yang membuat anda membutuhkan vitamin dan mineral
tertentu dalam jumlah yang lebih atau kurang yaitu
keadaan tubuh anda sendiri.
Dalam contoh kasus, misalkan anda sedang
mengalami gangguan persarapan tepi seperti mudah
kesemutan, mudah lesu dan sendi mudah lemas, maka
asupan yang anda perlukan adalah vitamin B kompleks
terutama B1, B6, dan B12 serta mineral seperti natrium
maupun kalium.
Sedangkan jika tubuh anda mudah terserang
influenza karena faktor cuaca, badan lemas karena
perasaan iklim yang labil, maka yang anda butuhkan
adalah vitamin C serta mineral seperti Zinc.
Tubuh anda diciptakan untuk seseimbang mungkin.
Pilihlah asupan yang sesuai dan benar-benar dibutuhkan
tubuh anda jangan kurang atau berlebih dalam
mengonsumsi sesuatu.
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SIGNA 7
IMMUNOMODULATOR

S

ekitar peradaban ke-13, seorang dokter bernama
Rogerius menemukan sebuah kasus aneh yang
terjadi pada pasiennya. Pasien tersebut mengalami luka
pada sekitar wajah menyerupai gigitan serigala. Penyakit
itu ia beri nama lupus yang berasal dari bahasa latin (wolf
= serigala).

Selama berabad-abad lamanya lupus hanya
diidentikkan dengan luka ruam terebut. Barulah pada
abad ke-19 melalui “Atlas of Skin Diseases” diketahui
bahwa penyakit yang disebut “lupus” oleh orang selama
6 dekade lamanya bukan “sebenar-benarnya” lupus
melainkan salah satu dari lima jenis lupus yang tergolong
ke dalam “discoid lupus erthematosus”.
Yah…. Jadi pembahasan tentang lupus, terus
hubungannya apa ya dengan immunomodulator dan
lupus. Karena anda sudah terlanjut mengetahui lupus
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terdiri dari lima jenis lebih baiknya anda mengetahui
keempat lainnya.
Selain siscoid lupus erthematosus yang menyerang
jaringan kulit dan mengakibakan ruaam-ruam, terdapat
juga Systemic lupus erthematosus (SLE), Neonatal lupus,
subacute cutaneous lupus erythematosus, medicine
caused lupus.
SLE merupakan penyakit lupus yang paling sering
terjadi. Penyakit ini menyerang berbagai jaringan, tidak
hanya sendi, namun juga kulit, otak, paru-paru, ginjal,
hingga pembuluh darah. Beberapa dekade terdahulu
orang akan meninggal 10 tahun setelah didiagnosis
terkena SLE. Namun, sekarang semua berubah sejak
negara api menyerang. Seiring berkembangnya ilmu
kesehatan, berkembang juga pengobatan terkait SLE
ini sehingga banyak pasien yang tertangani pasca
mengalami SLE seperti menggunakan obat-obatan
golongan kortikosteroid.
Neonatal lupus, seperti namanya anda pasti dapat
dengan mudah menebak lupus tipe ini. Benar, lupus tipe
ini merupakan lupus yang menyerang bayi yang baru lahir.
Penyakit ini umumnya dialami oleh bayi yang terlahir
akibat ibu yang memiliki kelainan antibodi. Mengapa bisa
terjadi demikian?
Penelitian Alarcon pada tahun 2005 menunjukkan
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bahwa 7% dari pasien lupus memiliki keluarga dekat yang
juga mengalami penyakit ini baik itu orang tua maupun
saudara kandung2. Sehingga pada beberapa bayi
neonatal lupus sangat sering dialami oleh orang tua yang
membawa gen lupus.
Subacute
cutaneous
lupus
erythematosus,
merupakan lupus yang membuat jaringan kulit luka dan
terbakar pasca terpapar sinar matahari. Yang terakhir
adalah medicine caused lupus yaitu suatu lupus yang
disebabkan pasca mengonsumsi obat-obat golongan
tertentu terutama golongan immunomodulator.
Sebelum mengetahui lebih lanjut mengenai
hubungan immunomodulator dan lupus, alangkah
lebih baiknya anda mengetahui beberapa gejala lupus
sehingga anda bisa lebih waspada ketika kasus-kasus
seperti: nyeri hebat pada disertai rasa kaku dan bengkak
pada persendian, kelelahan yang sangat ekstrem, ruam
yang muncul secara tiba-tiba dan seketika berubah
menjadi luka, ruam kupu-kupu melintasi hidung dan pipi,
anemia, rambut rontok, pleurisy (gejala nyeri di dada
dengan nafas yang sangat berat), luka pada bagian dalam
mulut dan hidung, fotosensiti (sangat sensitif terhadap
cahaya, sehingga dapat mengakibatkan ruam), pusing
hebat, penambahan atau pengurangan berat badan
yang signifikan, pembekuan darah yang tidak normal,
2
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serta gejala Raynaud (jari-jari anda akan memberiku atau
memutih ketika kedinginan).
Jika anda mengalami beberapa gejala di atas,
maka sebaiknya anda konsultasikan ke dokter untuk
penanganan lanjutan.
“Kan belum tentu jika mengalami gejala di atas
pasti lupus? Apakah ada beberapa gejala spesifik terkait
lupus?”
Setidaknya ada beberapa gejala utama anda terkena
lupus dan sangat dilanjutkan untuk segera konsultasi
ke dokter jika anda mengalami tiga gejala ini, meliputi
kelelahan hebat tanpa sebab, nyeri sendi yang kuat
tanpa sebab, serta ruam pada kulit anda.
“Apa yang harus saya katakan ke dokter untuk
melakukan diagnosanya?”
Jawabannya sangat sederhana, katakan kepada
dokter bahwa anda mengalami beberapa gejala lupus
seperti yang telah anda baca pada buku ini dan katakan
bahwa anda hendak melakukan deteksi dini terhadap
lupus.
Sebelum membahas lupus lebih jauh, alangkah
baiknya anda untuk mengetahui apa yang dimaksud
dengan lupus. Lupus merupakan penyakit autoimun.
“Apa yang dimaksud dengan autoimun?”
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Autoimun merupakan suatu respon imun terhadap
antigen jaringan yang terjadi akibat kegagalan
mekanisme normal dalam mempertahankan self
tolerance. Singkatnya lupus merupakan keadaan dimana
sistem imun anda tidak mampu bekerja secara normal.
Penyakit ini terjadi ketika respon imun (daya tahan
tubuh) anda mengalami gangguan yang kemudian
menyerang jaringan tubuh anda sendiri sehingga
memunculkan kerusakan jaringan, padahal seharusnya
sistem imun anda hanya menyerang organisme atau zat
asing yang membahayakan tubuh anda.
Autoimun ibarat sahabat yang menikung pacar
anda. Jadi, sabar ya…. Jangan sedih.
Setelah jauh anda berputar dalam dunia tentang
lupus, alangkah baiknya anda mengetahui bagaimana
cara pengobatan lupus sedari dini, apa yang harus
anda lakukan, dan bagaimana harapan anda setelah
mengonsumsi obat-obat untuk menangani lupus.
Jikalau anda telah positif (semoga saja para pembaca
sehat dan dilindungi oleh tuhan) mengalami lupus, maka
dokter akan memberikan beberapa terapi yang bertujuan
untuk: meredakan inflamasi (nyeri/radang); menekan
sistem imun yang mengalami abnormalitas, mencegah
penyebaran dari lupus, mengendalikan gejala lupus serta
meminimalisir munculnya komplikasi.
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Anda akan penasaran dan semakin penasaran,
terapi apa yang akan diberikan dokter untuk menangani
lupus. Setelah dijabarkan tujuan dari tujuan terapi, maka
akan muncul rasa keingintahuan yang besar dalam benak
anda untuk mengetahui obat-obatan apa yang akan
diberikan oleh dokter kepada anda.
Ingat, hal yang akan saya beri tahu adalah hal
rahasia, jangan pernah sekalipun anda membocorkan
hal ini kepada khalayak ramai, karena ini akan mengubah
hidup dan masa depan anda. Terkait obat yang diberikan
kepada pasien yang mengalami autoimun adalah
immunomodulator.
“Immunomodulator?”
Hal pertama yang akan terlintas dalam benak anda
saat mendengar kata ini adalah obat yang meningkatkan
sistem imun seperti iklan yang biasa anda lihat di saluran
kesayangan keluarga anda. Namun… immunomodulator
tidak hanya tentang itu.

JENIS IMMUNOMODULATOR
Memasuki era digital dimana semua informasi dapat
dengan mudah diperoleh dengan jari, tidak hanya dengan
jari bahkan dengan suara. Segala informasi baik yang
besar maupun yang kecil, dari yang benar hingga yang
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salah, dari fakta hingga fitnah bertebaran dimana-mana.
Anda, saya, bahkan kita sangat sulit untuk menyaring
semua media informasi yang diterima.
Banyak
iklan
yang
mengklaim
bahwa
immunomodulator adalah suatu obat yang dapat
meningkatkan daya tahan tubuh. Memang benar
bahwa immunomodulator dapat “juga” berfungsi untuk
meningkatkan. Namun, tidak tepat. Immunomodulator
juga dapat menurunkan sistem imun.
Anda akan bingung sebingung-bingungnya dan
berkata, “Apa! Kok bisa? Setahu saya hanya meningkatkan
sistem imun.”
Immunomodulator berasal dari dua kata yaitu “imun”
yang berarti sistem daya tahan tubuh dan “modulate”
yang memiliki arti mengatur. Jadi immunomodulator
adalah suatu senyawa yang dapat mengatur sistem
daya tahan tubuh. Senyawa immunomodulator terbagi
atas dua golongan yaitu immunostimulator dan
immunosupressant dimana immunostimulator adalah
senyawa yang meningkatkan sistem imun, sedangkan
immunosupressant yang mengurangi sistem imun.
Bahwa
selama
ini
yang
anda
anggap
immunomodulator itu adalah immunostimulator. Jadi,
jangan sampai salah kaprah lagi setelah anda membaca
buku ini ya.
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Hal yang harus diperhatikan dalam mengonsumsi
sebuah immunomodulator adalah kapan dan bagaimana
waktu konsumsi yang tepat. Bukan berarti dua kali,
tiga kali, ataupun empat kali sehari, melainkan kapan
anda harus mengonsumsi immunomostimulator atau
immunosupresant. Mengapa demikian? Karena, obat
immunomodulator ini dijual bebas di pasaran terutama
golongan immunostimulator.
Dalam
pengertian
yang
lebih
spesifik,
imunostimulator digunakan untuk meningkatkan respon
imun tubuh anda terhadap penyakit menular, tumor,
kekurangan sistem imun baik yang primer maupun
sekunder, serta menangani perubahan dalam transfer
antibodi.
Adapun secara golongan, imunostimulator terbagi
ke dalam beberapa kelas yaitu produk bakterial dan
jamur, faktor thymic, obat sintetis, antibodi monoklonal,
sitokin rekombinan, antibodi poliklonal dan vaksin.
Dimana, masing-masing kelas terdiri dalam beberapa
obat.
Di sini, akan dibahas secara sederhana sehingga
mudah anda cerna, karena jika harus dibahas secara detil
maka akan menghabiskan banyak waktu anda dalam
membacanya. Sesungguhnya jikalau anda sanggup
membaca dan memahaminya dan anda bukan kalangan
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medis dikhawatirkan akan menimbulkan pengertian
ganda. Oleh sebab itu, akan dibahas sesederhana
mungkin dan akan sangat mudah dicerna bagi semua
kalangan.
Immunostimulator yang berasal dari bakteri dan
jamur setidaknya memiliki beberapa contoh obat seperti
Bacillus Calmette-Gulerin (BCG), Muramyl dipeptida
(MDP), Lipopolysaccharides (LPS), Propionibacterium
spesies, dan Glucan. Masing-masing dari senyawa
tersebut memiliki mekanisme aksi yang berbeda, efek
yang berbeda hingga efek samping yang berbeda pula.
BCG
merupakan
immunostimulator
yang
dikembangkan dari Mycobacterium bovis. Obat ini
umumnya digunakan dalam terapi maupun pencegah
dari kanker (karsinoma) pada saluran kemih, pencegahan
primer terhadap tumor papilari setelah reseksi transuretal.
Sedangkan obat immunostimulator yang terdiri dari
obat-obatan sintetik seperti Levamizole dan Isoprinosine.
Levamizole seperti yang anda pernah konsumsi atau
anak anda pernah konsumsi sebelumnya,senyawa ini
pada dasarnya merupakan obat cacing. Namun, seiring
dengan perkembangannya zaman ditemukan bahwa
senyawa ini dapat mengembalikan penghambatan
fungsi imun dari limfosit B, limfosit T, monosit, maupun
makrofag. Obat ini digunakan sebagai terapi tambahan
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(adjuvant) setelah operasi reseksi pada pasien yang
mengalami kanker kolon stadiun C.
Isoprinosine, anda pasti pernah menerima obat
seperti jika mengalami infeksi pada kulit anda, atau
juga ketika anda mengalami influenza berat. Mengapa
demikian? Karena ketika anda mengalami kedua penyakit
tersebut, sistem imun anda akan turun, dan penggunaan
isoprinosine dapat meningkatkan sistem imun anda.
Penelitian menunjukkan bahwa isoprinosine
meningkatkan produksi dari sel-sel sitokin seperti
Interliukin-1, Interliukin-2, maupun Interderron-gamma,
selain itu juga dapat meningkatkan proliferase dari sel
Limfosit dalam merespon terjadinya mitogenesis atau
menstimulasi antigen, meningkatkan aktivasi sel-T dan
menginduksi permukaan sel-T. Obat ini digunakan pada
penanganan Herpes simplex (Cacar), sklerosis subakut,
dan virus maesles.
Setelah membahasa mengenai immunostimulator,
maka sudah jelas dan tidak bukan akan memasuki
bahasan terkait immunosuprresant. Sebagaimana
immunostimulator yang memiliki banyak kelas dan
sumber, maka immunosupressant juga memiliki kelas yang
banyak. Adapun beberapa kelas dari immunosupressant
seperti glukokorticoid, senyawa yang mengikat ikatan
immunofilin, sitotastik, antibodi antilifosit, antibodi
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monoklonal, maupun hiposensitasi.
Prednisone dan deksametasone merupakan obat
yang sangat tidak asing anda dengar bukan? Bahkan,
hampir setiap kali anda berobat ke dokter, dokter akan
meresepkan obat ini kepada anda. Tak pernahkah anda
berpikir obat apakah ini? Kenapa setiap kali anda berobat
selalu diberikan obat ini? Obat-obatan tersebut termasuk
ke dalam glukokortikoid, tergolong ke dalam steroid.
Sangat banyak sekali mekanisme senyawa ini dalam
penekan nyeri. Secara farmasetik, senyawa ini digunakan
pada penolakan transplantasi akut, rheumatoid arthritis,
lupus systemic erythematosus, systemic dermatomyosistic,
psoriasis, serta penyakit kulit lainnya. Obat ini juga dapat
digunakan untuk gangguan pernafasan seperti asma,
infeksi saluran pencernaan, dan infeksi sekunder lainnya.
Selain prednisone dan deksametasone, terdapat
juga obat seperti takrolimus dan sirolimus yang termasuk
ke dalam golongan immunosuppresant, tetapi bukan
termasuk ke dalam glucokorticoid melainkan masuk
ke dalam kelas senyawa yang mengikat immunofilin.
Sedangkan obat yang masuk ke dalam sitotatiks meliputi
azathiprine, siklopospamid, mophetil mycophenolate dan
leflunomide.
Sungguh materi yang sangat berat dan memusingkan
sehingga membuat anda berputar-putar. Namun tenang
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saja, materi immunomodulator disudahi sampai di sini
saja dahulu.
“Yes!”
Namun, jangan senang dulu, maksud saya
yang disudahi itu adalah materi mengenai jenis
immunomodulator. Karena, semakin dibahas akan
membuat semakin pusing. Apakah ada pertanyaan lain?
“Bagaimana terkait iklan? Senyawa yang
mengandung Echinacea sp. atau Phylantus nyiruri?
Apakah termasuk immunomodulator atau bukan? Di
iklan termasuk, kenapa tidak ada dibahas dalam jenis
immunomodulator?

IMMUNOMODULATOR ALAMI
Anda pasti penasaran bukan bagaimana mengenai
produk immunomodulator yang setiap hari iklannya
menghiasi saluran favorit keluarga anda. Tenang saja,
iklan tersebut benar karena tetap termasuk ke dalam
golongan immunomodulator, namun bukan yang sintetik
melainkan yang bersumber dari alam dalam hal ini penulis
menyebutnya dengan immunomodulator alami.
Pernahkah terlintas dalam benak anda, ada berapa
banyak tanaman yang dapat meningkatkan daya tahan
tubuh anda. Setidaknya pernahkah anda berpikir bahwa
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sebenarnya hampir setiap hari anda mengonsumsi
immunomodulator alami tersebut. Bahkan bisa saja,
bahwa sarapan pagi yang anda makan mengandung
immunomodulator alami.
Anda akan kembali bertanya, “Kenapa? Mengapa?
Bagaimana?”
Sebelum anda bertanya, saya akan memberikan
jawaban dari pertanyaan anda. jangan bertanya kenapa
saya bisa tahu apa yang akan anda tanyakan kepada saya.
Karena, saya dahulu adalah seorang cenayang, tentu saja
buka. Ya, sebab pertanyaan yang hendak anda berikan ke
saya merupakan pertanyaan yang selalu terlintas dalam
kelapa saya terkait immunomodulator alami. Tepatnya
sebelum terjun ke dunia kesehatan.
Jangan terjun ke dunia kesehatan, berat, anda tidak
akan kuat, biar saya saja.
Sebelum
menjawab
beberapa
pertanyaan
yang melalang buana dalam benak anda. Saya akan
mendeskripsikan teori dasar mengenai tanaman. Hampir
semua tanaman mengandung senyawa yang dapat
meningkatkan daya tahan tubuh, bahkan tanaman yang
kaya akan vitamin dan mineral juga dapat meningkatkan
daya tahan tubuh anda. Yang menjadi permasalahannya
adalah tentang berapa kadar senyawa aktif yang dapat
meningkatkan daya tahan tubuh anda. Jikalau kadar
109

dalam senyawa aktif tersebut tinggi, bahkan sangat
tinggi, maka akan muncul permasalahan baru lainnya.
Permasalahan yang sama dengan vitamin yaitu teknik
mengelolanya. Apakah anda mengelolanya dengan
benar atau tidak.
Anda pasti mengenal berbagai merek suplemen
peningkat daya tahan tubuh yang mengandung
Echinacea purpurea sp., Black elderry, atuapun Phylantus
nyiruri bukan?
Jika anda belum pernah mendengarnya maka baca
ke halaman sebelumnya, karena sudah saya jelaskan
sebelumnya.
Echinacea sp. merupakan tanaman yang dahulu
kala berasal dari Amerika. Zaman dahulu, penduduk
asli Amerika yaitu suku Indian (Lu…. Lu…. Lu…)
menggunakan tanaman ini sebagai obat-obatan sejak
empat abad yang lalu. Tanaman ini awalnya digunakan
untuk mengobati berbagai macam penyakit mulai dari
infeksi saluran pernafasan, luka bakar, hingga pasca
gigitan ular. Pertama kali digunakan secara medis untuk
mengobati influenza hingga sifilis pada tahun 1887.
Echinacea sp. berperan sebagai immunomodulator
akibat kemampuannya dalam berperan sebagai antiinflamasi serta immunostimulant. Mekanisme aksinya
yaitu dengan memacu aktivitas limfosit, meningkatkan
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fagositosis dan menginduksi produksi interferon. Di
Indonesia sendiri, tanaman ini dapat dengan mudah
diperoleh dalam bentuk ekstrak baik sediaan padat
maupun sediaan cair yang umumnya digunakan untuk
menangani gejala batuk, pilek dan sakit tenggorokan.
Tanaman kedua yang sangat terkenal adalah
Phylantus nyiruri atau yang lebih dikenal dengan nama
meniran. Banyak sekali produk immunomodulator
yang menggunakan senyawa ini sebagai kandungan
utamanya. Dahulu kala orang menggunakan tanaman
ini untuk mengobat infeksi saluran kencing, batu ginjal,
demam, sakit perut, sakit gigi, diabetes, hingga sembelit.
Tanaman ini juga tanaman yang kaya akan metabolit
sekunder seperti flavonoid, lignan, isolignan, dan alkaloid.
Dari berbagai macam komponen tersebut, yang berperan
utama sebagai immunomodulator adalah flavonoid,
dimana senyawa tersebut mampu meningkatkan daya
tahan tubuh anda sehingga mampu menangani serangan
infeksi virus, bakteri, maupun mikroba jahat lainnya.
Selain berperan sebagai immunomodulator, meniran
juga memiliki khasiat lainnya. Khasiat ini dipercaya
dapat membuat anda bahagia membacanya. Khasiat ini,
dipercaya juga dapat mengubah sudut pandang anda 180
derajat dari sebelumnya. Sehingga anda akan berburu
tanaman ini hingga ke dalam hutan. Penelitian terbaru
menunjukkan bahwa meniran dapat meningkatkan daya
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ingat anda.
Selain tanaman pegagan dan ginkgo biloba yang
sudah terkenal meningkatkan daya ingat anda, terdapat
juga beberapa senyawa lain yang tanpa anda sadari dapat
meningkatkan kecerdasan, terutama yang terkandung
dalam vitamin B kompleks yaitu vitamin B6 dan vitamin
B9.
Sekarang, anda mulai berpikir untuk berburu
tanaman ini bukan? Jangan terburu-buru. Tanaman ini
merupakan tanaman herba (tanaman bertubuh pendek),
sehingga mudah ditemukan. Mungkin saja, tanaman
ini ada di sekitar perkarangan rumah anda, hanya anda
saja yang tidak menyadarinya sehingga membuangnya
begitu saja.
Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu tanpa
sebab dan alasan.
Selain Echinacea sp. dan Phylantus sp. terdapat
juga tanaman lain yang dapat meningkatkan daya tahan
tubuh anda. Sebut saja tanaman tersebut dengan nama
duo pahit. Duo tersebut merupakan sambiloto dan
mengkudu. Walaupun kedua tanaman tersebut sangat
pahit, namun khasiatnya benar-benar paten.
Sambiloto atau yang memiliki nama latin Androgaphis
paniculata merupakan tanaman yang hanya dapat
tubuh pada dataran tinggi. Senyawa marker (senyawa
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yang menjadi penanda spesifik suatu tanaman dengan
yang lainnya) yang terkandung di dalamnya adalah
androgapholide, 14-deoxyandrographolide dan 14-deoxy11,12-dide-hydroandrographolide yang ketika diesktraksi
dengan metanol memiliki efek maha dahsyat, yaitu
dapat menghambat induksi sel penyebab HIV (Human
Infection Virus). Perlu anda ketahui bahwa tanaman ini
memiliki mekanisme ganda yaitu dapat berperan sebagai
immunostimulant dan immunosupressant.
Tanaman pahit lainnya yaitu mengkudu yang
memiliki nama paten Morinda citrifolia telah lebih
dahulu digunakan untuk menangani berbagai penyakit
terutama kanker. Ekstrak air (jus) dari tanaman ini dapat
meningkatkan meningkatkan daya tahan tubuh dan
memperbaiki bebarapa sel yang rusak.

IMMUNOMODULATOR UNTUK “MASUK ANGIN”
Anda setiap hari mengonsumsi immunomodulator
setiap harinya. Pernahkan anda mengalami suatu
penyakit yang disebut “masuk angin”?
Pernahkah anda mencari kebenaran mengenai
penyakit tersebut?
Masuk angin itu sebenarnya bukanlah suatu
penyakit. Bahkan, penyakit masuk angin tidak pernah
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tertera dalam kamus kesehatan yang ada di dunia. Istilah
itu hanya muncul di beberapa negara, salah satunya
Indonesia. Mengapa istilah itu bisa terjadi? Bagaimana
cara penanganannya?
Masuk angin sebenarnya adalah keadaan dimana
homesotatis tubuh anda terganggu. Homeostatis adalah
keadaan anda mempertahankan keseimbangan tubuh
anda. Istilah masuk angin terlintas ketika anda tidak
bisa mengeluarkan angin dari dalam tubuh anda, dan
hal yang akan membuat anda sembuh adalah dengan
mengeluarkan angin tersebut apakah lewat sendawa
ataupun melalui buang gas kecil. Hal tersebut yang
memicu masyarakat Indonesia menamainya dengan
nama masuk angin.
Hal pertama yang akan anda lakukan adalah sebisa
mungkin mengeluarkan angin tersebut, entah dengan
mengonsumsi air hangat, melumuri badan anda dengan
balsam, mengerok badan anda hingga bergambar
sisa tulang ikan yang berwarna kemerahan. Bahkan,
anda tidak jarang untuk mengonsumsi minuman untuk
menolak angin keluar dari tubuh anda tersebut.
Beredar banyak sekali produk kesehatan untuk
mengeluarkan angin dari tubuh anda. mulai dari “wes
sewes sewes bables angine” hingga “jojo minum bejo”.
Coba anda beli kedua produk tersebut dan perhatikan
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kandungan senyawa yang terkandung di dalamnya.
Kedua produk tersebut, tidak hanya dua, keseluruhan
produk yang mengklaim dapat mengeluarkan angin dari
tubuh anda tersebut mengandung jahe.
Jahe atau Zingiber sp. merupakan senyawa yang
sangat sering anda konsumsi setiap harinya. Terutama
ketika hati sedang rindu yang tak berujung di malam yang
sejuk hingga menghunus sanubari anda. Jahe umumnya
dikonsumsi di kala dingin ketika hujan dengan tujuan
untuk menghangatkan badan anda.
Tanaman ini memiliki marker yaitu zingiberin yang
dapat meningkatkan daya tahan tubuh anda serta
mempertahankan homeostatis tubuh anda. Sehingga
ketika anda mengonsumsi jahe maka tubuh anda akan
merasa hangat dan akan mengeluarkan beberapa angin
ketika anda mengalami “masuk angin”.
Selain mengandung jahe yang termasuk ke dalam
bumbu dapur, produk-produk anti “masuk angin” juga
banyak mengandung adas, pala, dan madu. Ketiga
senyawa tersebut sudah terkenal dalam meningkatkan
daya tahan tubuh terutama madu. Jadi, jangan heran
ketika anda mengonsumsi senyawa tersebut badan anda
terasa lebih sehat dan hangat.
Sebaik-baiknya obat, adalah obat yang dikonsumsi
sesuai kebutuhan.
115

“Apakah suatu immunomodulator boleh dikonsumsi
setiap hari, bahkan dalam keadaan yang sehat?”
Jika, anda masih bertanya ini, maka anda orang
yang kurang teliti, seperti yang telah dijelaskan pada
pembahasan sebelumnya, bahwa anda tidak dianjurkan
untuk mengonsumsi sesuatu yang tidak sesuai dengan
indikasi. Bahkan vitamin dan mineral tidak baik untuk
dikonsumsi secara terus-terusan karena memiliki efek
ketergantungan. Apalagi suatu immunomodulator
yang dapat mengendalikan sistem imun anda, jika anda
terlalu banyak mengonsumsi immunomodulator secara
terus-menerus maka sistem imun anda akan tidak
stabil, sehingga dapat memunculkan potensi terjadinya
kasus autoimun yang disebabkan oleh konsumsi obat.
Sebenarnya, produk-produk immunomodulator sudah
menuliskan peringatan untuk tidak mengonsumsinya
lebih dari 8 minggu selama berturut-turut. Jika anda
belum sadar, anda harus lebih teliti lagi dalam membeli
produk ya. Terutama produk kesehatan.
Meskipun immunomodulator tidak disarankan untuk
dikonsumsi selama 8 minggu berturut-turut, namun
produk sejenis boleh saja dikonsumsi selama beberapa
bulan hingga tahunan setiap harinya, jika sesuai dengan
indikasi dan dengan tujuan terapi.

116

117

SIGNA 8
ANTIBIOTIK

S

eorang ilmuwan yang melakukan kultur bakteri
menemukan cendawan yang tumbuh pada bejana
kultur Staphylococcus, ia menemukan bahwa cendawan
tersebut dan membebaskan cincin-cincin bakteri.
Ia menamakannya Penicillin dan kemudian menulis
semuanya dalam semua jurnal, mulai dari jurnal di bidang
bakteriologi, imunologi, hingga kemoterapi. Namun,
tahukah anda bahwa ilmuwan yang “menemukan”
Penicillin” tidak pernah berpikir bahwa apa ia temukan
kelak akan menjadi penemuan besar, bahkan dapat
menyelamatkan dunia.
Adalah Henry Florey bersama dengan Normal Heatley
dan Jim Kent, orang “pertama” atau bisa disebut “genk
peneliti pertama” yang melakukan eksperimen krusial
dan memberikan suatu fakta yang mencengangkan
tentang Penicillin. Apakah itu? *Sebelum membaca fakta
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ini, bagi yang tidak kuat bisa di skip.
Jadi makin penasaran kan…?
Tepatnya pada 25 Mei 1940, mereka bertiga
menginfeksi delapan ekor mencit (tikus yang lebih kecil
dan lucu) dengan dosis letal (dosis mematikan, melebihi
ambang KTM) bakteri Streptococci. Mereka membagi
kedelapan tikus tersebut menjadi dua kelompok yang
masing-masing kelompok terdiri dari empat tikus.
Kelompok A diberikan injeksi Penicillin sedangkan
kelompok B tidak. Keesokan paginya, pada tanggal
26, mereka melihat kelompok B meninggal sedangkan
kelompok A tetap sehat wal afiat hingga beberapa
minggu.
Apakah yang mereka bertiga lakukan setelah
memperoleh data tersebut?
Penelitian yang mereka bertiga lakukan tersebut
merupakan penelitian non-klinis, yaitu suatu penelitian
yang menggunakan sebagai sampel uji-nya. Hasil, dari
penelitian ini dapat digunakan sebagai pendahuluan
untuk melakukan penelitian klinis, yaitu suatu metode uji
yang menggunakan manusia sebagai sampelnya.
Setelah menemukan hal itu, apakah mereka puas
begitu saja? Tentu saja tidak. Mereka tidak hanya puas
dengan mengujikan hal tersebut menggunakan mencit,
jika mereka sudah puas mungkin saja anda tidak akan
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menemukan antibiotik pada masa ini. Namun, setiap
hal yang terjadi pasti memiliki kendala sendiri, seketika
mereka menemukan hasil yang baik, maka mereka
hendak melakukan penelitian kepada manusia. Iya
manusia….
Dikutip dari www.ox.ac.uk, tantangan yang mereka
hadapi adalah mengonversikan dosis dari mencit ke
manusia. Karena manusia itu 3000 kali lebih rumit
daripada mencit, sehingga disimpulkan bahwa mereka
memerlukan banyak sekali produk uji. Sehingga Penicillin
untuk pertama kalinya dalam sejarah diproduksi selama
24 jam sehari.
Barulah pada Februari 1941, ketika Florey merasa
sudah siap baik secara fisik, mental, hingga ketersediaan
Penicillin, ia berusaha untuk membantu dokter muda
yang bernama Charles Fletcher di rumah sakit Radcliffe,
Oxford. Albert Alexander merupakan pasien pertama
Penicillin, tepatnya pada 12 Februari 1941.
Bagaimanakah nasib Albert Alexander kemudian?
Apakah akan berhasil? Ataukah tidak berhasil?

RESISTENSI ANTIBIOTIK
Akhirnya setelah sekian signa anda menunggu
untuk mengetahui apa itu resistensi antibiotik, berapa
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prevalensi, dan kenapa sih resistensi antibiotik ini sangat
hitz untuk anda ketahui. Resistensi berasal dari bahasa
inggis (Resist = kebal), jadi resistensi antibiotik itu adalah
keadaan dimana bakteri di dalam tubuh anda sudah
kebal terhadap antibiotik. Dalam artian bukan kebal
terhadap semua jenis dan merek antibiotik, melainkan
kepada antibiotik tertentu.
“Bagaimana resistensi antibiotik bisa terjadi?”
Sebelum jauh menjawab kenapa resistensi antibiotik
ini sangat hitz sekali, alangkah baiknya bagi anda untuk
mengetahui kenapa bisa jadi se-hitz ini. Padahal di awal
penemuannya penuh keberhasilan dan harapan untuk
menyembuhkan umat manusia.
World Health Organization (WHO), sebuah lembaga
kesehatan dunia, mencatat setidaknya ditemukan 2
juta kasus kesakitan yang disebabkan oleh resistensi
antibiotik di Amerika Serikat, dimana 23 ribu diantaranya
meninggal dunia pada tahun 20123 dan diperkirakan
angka kematian dunia mencapai 700 ribu jiwa4. Sungguh
angka yang cukup mencengangkan bukan!
Tahukah anda berapa perkiraan kasus kematian
akibat resistensi antibiotik di masa mendatang? Dan
berapakah kerugian yang ditaksir akibat resistensi
antibiotik ini? Anda akan sangat tercengang, shock,
3
4

WHO. 2013. Antibiotic Resistance Threats in the United States. USA: US
Yulianti D. 2018. Landasan Pelaksanaan Program Pengendalian Resistensi Antimikrobia di Indonesia.

122

bahkan bergegar membacanya. Saya berharap bahwa
anda bukan merupakan salah satu dari korban ataupun
pelaku dari terjadinya resistensi antibiotik.
Diperkirakan pada tahun 2050, angka kematian
akibat resistensi antibiotik mencapai 50 juta jiwa per
tahunnya dengan kerugian yang diestimasikan mencapai
100 triliun dolar. Sungguh angka yang sangat fantastis
bukan5!
Tenang saja, ilustrasi di atas merupakan ilustrasi
yang terjadi di dunia, bagaimana dengan kasus yang
terjadi di Indonesia sendiri? Apakah sudah banyaknya
bukti terkait resistensi antibiotik?
Penelitian terkait Antimicrobial Resistant in Indonesia
(AMRIN-Study) membuktikan bahwa dari 2494 individu
di masyarakat, 43% Escherichia coli resisten terhadap
Ampicilin (34%), Cotrimoxsazole (29%), dan kloramfenikol
(25%). Selain itu, dari 781 pasien yang dirawat dirumah
sakit didapati 81% bakteri Eschericia coli resisten terhadap
Ampicilin (73%), Cotrimoxsazole (56%), Chloramphenicol
(43%), Ciprofloxacin (22%), dan Gentamycin (18%).
Apakah anda masih belum tercengang dengan
data di atas? Atau masihkah perlu data lanjutannya? Jika
dirasa masih perlu, maka saya akan menghadirkan suatu
data yang jauh lebih mencekam lagi.
5

WHO. 2015.Worldwide Country Situatuin Analysis : Response to Antimicrobial Resistance
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Tingginya angka resistensi antibiotik dapat terjadi
karena banyak faktor, mulai dari anda wahai pembaca
yang budiman, wahai anda para dokter yang memberikan
antibiotik tanpa indikasi, wahai anda para apoteker yang
memberikan antibiotik tanpa resep dokter, serta wahai
anda para perawat, bidan ataupun non tenaga medis
yang tidak belajar antibiotik namun asal memberikannya.
Selain itu, antibiotik merupakan salah satu obat
yang “hampir” ditemukan dalam setiap peresepan, baik
itu sesuai indikasi maupun tidak. Hal tersebut memicu
suatu pola pikir, “Aku pasti sembuh kalau meminum
antibiotik”. Hal tersebut salah besar, anda dapat sembuh
baik dengan atau tanpa antibiotik, memang dengan
menggunakan antibiotik akan lebih cepat, namun jika
tanpa indikasi hanya akan membahayakan diri anda ke
depannya.
Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sekitar
40-62% antibiotik digunakan secara tidak tepat indikasi.
Bahkan, kasus ini terjadi di rumah sakit dengan persentase
mencapai 80% antibiotik tidak tepat indikasi. Mengapa
hal ini bisa terjadi dengan sangat mudahnya? Bukankah
seharusnya di rumah sakit kesalahan terkait penggunaan
antibiotik semakin rendah? Kenapa ini malah lebih tinggi?
Banyak faktor yang melatar belakangi tingginya
angka resistensi antibiotik di rumah sakit. Salah satu
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faktornya adalah kemudahan memperoleh antibiotik
secara bebas tanpa resep dokter. Menurut WHO,
antibiotik dapat dibeli tanpa resep dokter pada 64%
negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia.
Apakah anda salah satu orang yang membeli
antibiotik tanpa resep dokter? Atau andakah orang yang
memberikan antibiotik tanpa resep dokter? Atau malah
anda yang meresepkan antibiotik tanpa indikasi yang
sesuai? Jawabannya hanya ada pada diri anda sendiri.
Kesadaran menjadi kunci utama dalam pengendalian
resistensi antibiotik.
Setidaknya terdapat beberapa mekanisme
bagaimana resistensi antibiotik bisa terjadi pada anda.
Uraian ini akan lebih teoritis, jika dirasa anda kurang
mengerti maka konsultasikan pertanyaan ini ke para
ahlinya langsung, atau bisa menghubungi kontak saya di
profil. Setidaknya terdapat lima mekanisme sederhana
mengapa resistensi antibiotik ini dapat terjadi:
a. bakteri secara alami memproduksi enzim yang
dapat mencerna maupun memetabolisme
antibiotik.
b. bakteri melakukan pompa efflux sehingga
mengeleminasi obat dari sel, yang perlu anda
ketahui, bahwa sebelum dapat bekerja di dalam
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tubuh anda, obat harus terlebih dahulu masuk
ke dalam sel tubuh anda. Jika obat di dalam sel
tubuh dibuang, maka antibiotik yang anda minum
tidak dapat membunuh bakteri di tubuh sehingga
terjadinya resistensi antibiotik.
c. bakteri memodifikasi target antibiotik sehingga
mencegah antibiotik dalam mengikat bakteri.
Dalam hal ini, dijelaskan bahwa mekanisme
Penicilin dalam membunuh bakteri adalah dengan
menghambat produksi dinding selnya dan
ketika bakteri kehilangan dinding sel maka akan
mengalami lisis (mati). Sehingga ketika antibiotik
tidak dapat mengikat dan melisiskan bakteri, di
situ lah mulai terjadinya resistensi antibiotik.
d. Bakteri mengaktivasi suatu jalur alternatif,
sehingga memotong kerja dari antibiotik.

Apakah anda sudah paham terkait mekanisme
resistensi antibiotik? Apakah anda yakin benar-benar
paham? Untuk benar-benar memahaminya anda perlu
bertapa di dalam gua untuk beberapa hari ke depan.
Maksudnya, anda harus mengetahui jenis-jenis antibiotik,
indikasi, efek samping, hingga waktu yang paling tepat
untuk mengonsumsinya.
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JENIS-JENIS ANTIBIOTIK
“Yah…. Jenis-jenis lagi. Pasti berkaitan tentang
teori dan teori melulu.”
“Bosan baca kalau teori melulu.”
“Mengapa sih sejak masuk materi vitamin, mineral,
immunomodulator, bahkan antibiotik selalu mencantum
jenis-jenis? Dan semuanya teori? Kehabisan materi kah?”
Sungguh pertanyaan yang sangat menyayat hati
dan menghujam jantung saya. Namun, saya melakukan
semua ini bukannya tanpa sebab dan alasan. Semua
yang saya lakukan dan saya berikan pasti ada sebab
dan akibatnya. Karena kita tidak bias memuaskan setiap
orang.
Jujur, saya suka dengan pertanyaan yang di atas.
Namun, jika ada yang berpikiran saya kekurangan materi,
tentu saja tidak. Saya memberikan teori kepada anda,
supaya anda benar-benar bisa lebih memahami bacaan
ini dengan detil dan tidak melakukan kesalahan yang
sama.
“Anda, pasti hanya menyalin dari buku-buku teori
kan? Tidak inovatif!”
Maha benar netizen dengan segala firmannya. Tentu
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saja tidak seperti itu, menyalin dari banyak literatur itu
mudah, yang susah itu adalah membaginya sehingga
dapat dicerna oleh khalayak ramai.
Perlu anda ketahui, bahwa penicillin tidak lagi
diproduksi dalam bentuk tablet di Indonesia, sehingga
penggunaan obat ini hanya diberikan dalam sediaan
injeksi. Sedangkan, antibiotik turunan penicillin yang
paling banyak beredar di Indonesia adalah ampicillin
dan amoxicillin. Kedua antibiotik tersebut merupakan
antibiotik yang paling sering terjadinya resistensi,
mengapa demikian? Karena, “mungkin saja anda”
membeli obat ini tanpa resep dokter, atau mungkin juga
“anda” selalu mengonsumsi ini setiap hari, sehingga
memicu terjadinya resistensi.
Tahukan anda ampicillin dan amoxicillin ini termasuk
antibiotik golongan apa?
Kedua antibiotik itu tersebut termasuk ke dalam
golongan beta laktam.
“Apa itu beta laktam?”
Jadi, kepingin tahukan? Tadi katanya gak kepingin
tahu.
Antibiotik secara mekanisme kerja terbagi menjadi
empat golongan, dengan masing-masing golongan
memiliki sub-golongan sendiri, dan di antara sub128

golongan tersebut terdiri dari beberapa antibiotik.
Golongan pertama merupakan antibiotik yang dapat
menghambat sintesis serta merusak dinding sel bakteri,
golongan kedua dapat memodifikasi sintesis protein
dari bakteri, golongan ketiga menghambat enzim-enzim
esensial dalam metabolisme folat, dan yang terakhir itu
dengan memengaruhi sintesis asam nukleat dari bakteri6.

ANTIBIOTIK PENGHAMBAT DAN PERUSAK
DINDING SEL BAKTERI
Antibiotik golongan pertama merupakan antibiotik
yang dapat menghambat dan merusak dinding sel bakteri
seperti golongan beta laktam, basitrasin, dan vancomysin.
Antibiotik beta laktam merupakan antibiotik yang bersifat
bakterisida (membunuh bakteri) serta berspektrum
luas (efektif terhadap bakteri gram negatif dan positif).
Setidaknya terdapat beberapa sub-golongan beta laktam
meliputi kelas penicillin, cephalosphorin, monobactam,
carbaptenem, serta inhibitor beta-laktamase.
Antibiotik kelas penicillin sendiri terdiri dari berbagai
sub-kelas lainnya seperti Penisillin G, Penisillin V, Penisillin
yang resisten terhadap beta-laktamase, Aminopenisillin,
Karboksipenisillin, dan Ureidopenisillin. Penisillin G dan
Penisillin V merupakan antibiotik yang sangat aktif
6
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terhadap kokus gram positif, namun cepat dihidrolisis
(rusak akibat berinterkasi dengan air) oleh enzim betalaktamase, sehingga tidak efektif terhadap bakteri
Staphylococcus aureus.
Adapun Penisillin yang resisten terhadap enzim
beta-laktamase merupakan antibiotik yang paling cocok
untuk menangani infeksi bakteri Staphylococcus aureus.
Namun, tidak cocok untuk bakteri yang spesifik jika
diterapi dengan Penisillin G dan Penisillin V. Adapun contoh
obat ini seperti metisilin, nafsilin, oksasilin, kloksasilin,
dan dikloksasilin. Jadi, antibiotik ini merupakan antibiotik
yang bersifat spesifik. Namun, meskipun bersifat spesifik
yang perlu anda garis bawahi antibiotik golongan ini
jarang digunakan di Inodonesia.
Setelah membahas kedua jenis golongan dari
antibitoik beta laktam yang sangat jarang dijumpai
dalam kehidupan anda. Maka sudah tidak saatnya
untuk membahas tipe yang paling sering digunakan di
Indonesia. Anda setidaknya pasti pernah menggunakan
ampicillin maupun amoxicillin, bukan?
Tahukah anda kedua antibiotik tersebut merupakan
antibiotik berspektrum luas, sehingga pengaplikasiannya
sangat sering terjadi di kota-kota besar, maupun kotakota kecil. Hampir setiap kali anda sakit, anda selalu
membeli obat ini di apotek kesayangan anda, bukan?
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Kalau memang iya, berhenti melakukan itu. Karena
itu tidak mengobati anda, namun membuat anda sakit
dalam jangka waktu yang panjang.
Baik ampicillin maupun amoxicillin merupakan tipe
Aminopenicillin. Tipe ini merupakan tipe yang paling
sering terjadi resistensi, maupun pelemahan ikatan
antara antibiotik dengan sang bakteri yang disebabkan
terjadinya hidrolisis oleh enzim beta laktamase. Oleh
sebab itu, antibiotik tipe ini umumnya diberikan suatu
inhiboitor (penghambat) enzim beta laktamase seperti
asam klavulanat dan sulbaktam. Ikatan antara antibiotikinhibitor tersebut bertujuan untuk meningkatkan poten
dari si antibiotik. Contohnya adalah Co-Amoxiclav yang
merupakan kombinasi antara amoxicillin dan asam
klavulanat.
Terdapat sebuah salah persepsi terkait kombinasi
antara antibitotik-inhibitor, umumnya kombinasi
ini dikonsumsi dua kali sehari, namun tahukah anda
meskipun dikombinasi dengan penginhibisinya, obat
yang seharusnya digunakan tiga kali sehari tetaplah harus
digunakan tiga kali. Mengapa demikian? Penggunaan
tiga kali sehari atau yang diberikan setiap 8 jam sekali
tersebut bertujuan untuk mempertahankan obat supaya
tetap berada pada KEM, namun jika diberikan tiap dua
kali sehari atau tiap 12 jam, maka efek yang diberikan
akan turun dan dapat menurunkan poten dari si obat.
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Sehingga penggunaan inhibitor akan terasa percuma.
“Bagaimana solusinya, jika diberikan resep CoAmoxiclav sebanyak dua kali sehari?”
“Tanyakan kepada yang meresepkan, mengapa
antibiotik ini diberikan dua kali sehari? Bukannya
tetap amoxicillin yang seharusnya digunakan tiga kali
sehari kan? Kenapa diberikan dua kali sehari? Nanti
efek yang diberikan tidak optimal.” Usahakan untuk
berkata demikian, dengan berkata demikian maka anda
“berusaha” untuk menyadarkan sang penulis resep dan
“menyelamatkan” diri anda dan keluarga anda.
Antibiotik beta laktam selanjutnya yang akan dibahas
adalah cephalosphorin. Penggolongan antibiotik ini tidak
seperti pada golongan penicillin yang masing-masing
sub-kelas memiliki nama dan mekanisme tersendiri.
Penggolongan cephalosphorin digolongkan berdasarkan
generasinya yaitu mulai dari generasi 1 hingga generasi
ke 4.
Sebelum jauh masuk ke dalam penggolongan,
sebaiknya anda mengetahui mekanisme kerja
cepahlosphorin
secara
umum,
mekanismenya
menyerupai golongan beta laktam yang membedakannya
adalah tahapan penghancuran dinding selnya. Tentu saja
perbedaan yang spesifik tidak di bahas dalam buku ini,
jadi anda jangan khawatir dan pusing memikirkannya.
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Generasi

pertama

cephalosporin

merupakan

antibiotik yang efektif terhadap bakteri gram positif
serta memiliki aktivitas sedang terhadap tipe gram
negatif, selain itu generasi pertama ini kurang tahan
terhadap enzim laktamase sehingga sangat mudah
terhidrolisis dan terjadinya resistensi. Adapun antibiotik
yang termasuk ke dalam cephalosphorin golongan
pertama adalam cealeksim, cefalotin, cefazolin, cefradin,
dan cefadroxil.
Generasi kedua merupakan tipe antibiotik yang
“sedikit” lebih kuat daripada cephalosporin generasi
pertama dalam menghadapi enzim laktamase pada
bakteri gram negatif, namun ketika berhadapan dengan
bakteri gram positif memiliki efek yang “hampir” serupa.
Antibiotik generasi ini umumnya digunakan untuk
menangani infulenza, proteus, klensiella, gonococci, serta
antibiotik yang sudah resistensi terhadap aminopenicillin.
Adapun yang termasuk ke dalam golongan ini adalah
cefaklor, cefamandol, cefmetazol, dan cefuroxime.
Cefoperazon, cefotaxime, cefizoxime, ceftriaxone,
cefotiam, cefixime, cefpodoxime, dan cefprozile termasuk
ke dalam golongan cephalosphorin generasi ketiga.
Aktivitas dari cephalosphorin generasi ketiga ini aktif
terhadap enterobakteria, termasuk bakteri yang dapat
memproduksi enzim beta laktamase. Jadi, antibiotik ini
sangat tepat digunakan untuk tipe penyakit yang tidak
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dapat diobati secara spesifik oleh aminopenicillin. Khusus
untuk ceftazidim dan cefoperazone aktif terhadap P.
aureginosae, namun kurang efektif terhadap bakteri
gram positif dibanding dengan generasi ketiga lainnya.
Generasi keempat, merupakan generasi terakhir
dan terbaru dari golongan cephalosporin. Generasi ini
hanya terdiri dari cefepime dan cefpirom. Ditemukan
pada tahun 1993, sangat efektif terhadap bakteri yang
kebal terhadap enzim beta laktamase dan golongan
Pseudomonas.
Selain beta laktam kelas penicillin dan cephalosporin
terdapat juga tipe lain seperti monobactam,
carbapetenm, dan inhibitor beta-laktamase. Monobactam
seperti aztreonam efektif terhadap resistensi enzim beta
lakatamase pada bakteri gram negatif terutama terhadap
bakteri Enterobacter, P. aeruginosae, H. influenzae,
maupun gonokokus. Aztreonamumumya diberikan
melalui rute parenteral.
Carbapenem merupakan antibiotik lini ketiga
yang memiliki aktivitas dalam penghambatan beta
laktamase. Mekanismenya dengan menghambat bakteri
gram positif, gram negatif, maupun bakteri an-aerob.
Contoh dari antibiotik carbapenem adalah imipenem,
meropenem, dan doripenem.
Inhibitor beta laktamase seperti asam clavulanat,
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sulbactam, dan tazobactam melindungi antibiotik
golongan beta laktam dengan cara mengaktivasi enzim
beta laktamase sehingga inhibitor beta laktamase sendiri
mengalami lisis dan mempermudah antibiotik dalam
mengikat bakteri.
Sederhananya, inhibitor beta laktamase ini
mengorbankan dirinya demi seseorang yang ia cintai
untuk mendapatkan cinta sejatinya. Inhibitor beta
laktamase ini memiliki cinta sejatinya sendiri, seperti
clavulanat yang selalu setia pada amoxicillin, sulbactam
yang selalu menemani ampicillin, dan tazobactam yang
berikatan dengan piperasilin.
Akhirnya selesai sudah pembahasan golongan
beta laktam, maka anda masih harus mengetahui dua
jenis antibiotik yang menghambat sistesis beta laktam
lainnya. Jangan, buka ke halaman sebelumnya ya untuk
mengetahuinya. Karena, pembahasan terkait antibiotik
sub-golongan ini terlalu banyak dan memusingkan hanya
terdiri dari bacitracyn dan vancomycin.
Bacitracyn merupakan kelompok dari antibiotik
polipeptida. Polipeptida adalah antibiotik yang terdiri dari
banyak ikatan protein dan berasal dari bahasa lain poly
yang berarti lebih dari 1 (banyak) dan peptida yang berarti
protein. Bacitracyn ini secara sensitif dapat menghambat
beberapa bakteri gram positif, H. influenza, maupun
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Treponema pallidum. Antibiotik golongan ini sangat
mudah dijumpai dalam bentuk salep mata maupun salep
kulit.
Beberapa sediaan yang beredar di Indonesia
mengombinasikan bacitracyn dengan Neomycin atau pun
dengan Polymixin-B. Bacitracyn bersifat nefrotoksik yang
berarti dapat merusak ginjal jika masuk melalui sistem
oral (melalui saluran pencernaan anda dari mulut).
Namun, tidak perlu khawatir, karena senyawa ini hanya
digunakan di luar dan tidak digunakan secara ditelan. Ya,
terkecuali kalau anda memang mau menelan senyawa ini
sih.
Sub-golongan yang terakhir adalah vancomysin
yang sangat aktif terhadap bakteri gram positif. Hanya
diindikasikan untuk infeksi pasca S. aureus yang “resisten”
terhadap Metisillin (MRSA/ Meticillin resistant S. aureus).
Sediaan ini hanya diberikan melalui intravena dan tidak
digunakan dengan cara dikonsumsi oral maupun dioles
pada bagian luar tubuh, karena tidak akan menghasilkan
apa-apa.

ANTIBIOTIK PEMODIFIKASI MAUPUN
PENGHAMBAT SINTESIS PROTEIN
Obat yang termasuk ke dalam sub golongan ini
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bekerja dengan cara memodifikasi proses dari sintesis
protein bakteri maupun melakukan peghambatan
proses sintesisnya sehingga mengakibatkan bakteri
mengalami lisis. Setidaknya terdapat beberapa senyawa
yang termasuk ke dalam sub golongan ini seperti
aminoglikosida, tetrasiklin, kloramfenikol, makrolida,
klindamycin, mupirocin, dan spektinomisin.
Sungguh banyak yang termasuk ke dalamnya jadi
yang perlu anda lakukan adalah memerhatikannya
dengan cermat, sehingga informasi dapat dicerna
dengan baik serta meminimalisir terjadinya kesalahan
anda mengonsumsi antibiotik.
Aminoglikosida seperti streptomycin, neomycin,
kanamycin, gentamcin, tobramycin, amikasin, dan
netilmycin dapat mengambat bateri areob gram negatif.
Antibiotik tipe aminoglikosida ini mempunyai indeks
terapi sempit (rentang KEM dan KTM sedikit sehingga
sangat mudah untuk mencapai dalam keadaan toksik),
memiliki toksisitas yang cukup serius pada ginjal maupun
sistem pendengaran, terutama pada pasien anak-anak
dan lansia. Serta memiliki efek samping terhadap ginjal.
Tetrasilin, yang termasuk ke dalam golongan ini
tetrasiklin, doksisiklin, oxytetrasiklin, minoskilin, dan
klortetraiklin. Antibiotik yang tergolong dalam kelas ini
mempunyai spektrum luas dimana dapat menghambat
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berbagai bakteri baik tipe gram positif, negatif yang
bersifat aerobik maupun an-aerob.
Anda pasti pernah mendengar kloramfenikol
maupun thiamfenikol, bukan? Dan untuk apakah kedua
antibiotik ini biasanya digunakan?
Kedua antibiotik termasuk ke dalam antibiotik
golongan kloramfenikol. Golongan ini berspektrum luas.
Umumnya digunakan pada kasus thypoid atau yang anda
sebut dengan tipes, serta beberapa kasus gangguan
kelamin (gonorhae).
Makrolida terdiri dari erithromycin, azithromycin,
klarithromycin, serta roksitromycin. Antibiotik makrolida
aktif terhadap bakteri gram positif dan beberapa pada
gram negatif seperti pada Enterococcus. Azithromycin
secara spesifik dapat menghambat Salmonela, sehingga
dapat digunakan untuk menangani tipes pada anakanak. Selain itu, azithromycin dan klarithromycin dapat
menghambat bakteri pada influenza.
Terdapat juga antibiotik yang termasuk ke
dalam kelas Klindamycin, yaitu suatu antibiotik yang
menghambat sisntesis protein pada gram positif serta
beberapa bakteri an-aerobik. Namun, antibiotik golongan
ini tidak dapat digunakan untuk menghambat bakteri
Haemophylus, Mycoplasma, dan Chlamydia.
Salah

satu

antibiotik
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golongan

pemodifikasi

serta penghambat sintesisi protein pada bakteri yang
berbentuk topikal adalah mupiroksin. Antibiotik tipe ini
dapat menghambat bakteri gram positif maupun gram
negatif, tersedia dalam bentuk krim dan salep dengan
dosis 2%. Umumnya digunakan untuk menangani kasus
infeksi sekunder oleh S. aureus dan S. pyogenes.

ANTIBIOTIK PENGHAMBAT ENZIM-ENZIM
ESENSIAL DALAM METABOLISME FOLAT
Antibiotik yang termasuk ke dalam kelas ini
adalah sulfanamid dan trimetoprim. Sulfonamide
bersifat bakteriostatik sedangkan trimethoprim yang
umumnya berikatan dengan sulfametoksazole (menjadi
cotrimoxasole) mampu menghambat infeksi pada
saluran kemih kecuali bakteri P. aureginosae dan Neisseia
sp..
Cotrimoxzole dapat menghambat S. aureus,
Staphylococcus koagulase negatif, Streptococcus
hemoliticus, H. influenza, Neisseria sp., serta beberapa
bakteri gram negatif aerobik seperti E. coli dan Kelsiella
sp..
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ANTIBIOTIK PENGARUHI SINTESIS ATAU
METABOLISME ASAM NUKLEAT
Antibiotik yang termasuk ke dalam tipe ini adalah
kuinolon dan nitrofuran. Dimana kuinolon terbagi atas
dua jenis yaitu asam nalidiksat yang menghambat
sebagian besar Enterobakter dan Fluorokuinolon yang
memiliki efek sebagai antibiotik spektrum luas. Adapun
yang termasuk ke dalam golongan flurokuinolon adalah
ciprofloxacin, ofloksacin, levofloksasin, dan banyak
lainnya.
Nitrofuran terdiri dari nitrofurantoin, furazolidin, dan
nitrofurazon. Antibiotik ini dapat menghambat bakteri
gram positif maupun gram negatif. Antibiotik nitrofuran
ini merupakan antibiotik yang jarang diresepkan kepada
pasien dibandingkan dengan golongan kuinolon.

BIJAK MENGGUNAKAN ANTIBIOTIK
Setelah anda mengetahui jenis-jenis antibiotik, anda
akan berpikir bagaimana cara menggunakan antibiotik
dengan baik dan benar. Antibiotik apa saja yang harusnya
anda pilih ketika sakit tertentu. Anda merasa bahwa
anda bisa memilih antibiotik yang anda gunakan jika
anda sudah mengetahui gejalanya.
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Jika ada sebagian dari anda yang merasa seperti itu.
Buang prasangka itu jauh-jauh dari pikiran anda.
“Mengapa demikian? Kan saya sudah mengetahui
ilmunya kenapa tidak boleh diaplikasikan?”
Jawabannya sangat sederhana, karena anda bukan
dokter (jika anda dokter, maka boleh). Ilmu tersebut
diberikan sebagai gambaran kepada anda untuk lebih
detil menjelaskan tentang penyakit anda dan bertanya
kepada ahli medis jika anda mengalami suatu penyakit
namun diberikan obat yang berlawanan dengan yang
dideskripsikan tersebut. Bukan merasa hebat seperti
dokter yang bisa menentukan penyakit anda.
Bukan berarti anda tidak boleh bertanya terkait
pengobatan kepada pemberi resep, namun lebih baik
anda bertanya ketika sudah diberikan resep. Kembali
tanyakan apakah anda benar-benar perlu untuk diberikan
antibiotik atau tidak. Itu adalah pertanyaan paling
penting daripada bertanya kepada dokter terkait kenapa
antibiotik ini diberikan.
Untuk lebih detilnya terdapat beberapa konsep yang
sudah dirancang oleh pemerintah dalam penggunaan
antibiotik secara bijak, meliputi:
a. Penggunaan antibiotik diawali dengan spektrum
sempit.
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Seperti yang telah dideskripksikan bahwa
antibiotik ada yang memiliki spektrum sempit
dan spektrum luas. Umumnya para medis
meresepkan antibiotik berdasarkan spektrum
luas. Mengapa terjadi demikian? Hal tersebut
dapat dengan mudah terjadi karena tidak
ditegakkan diagnosa awal secara spesifik
mengenai penyakit yang diderita. Selain itu,
para medis umumnya “menduga-duga” terkait
antibiotik apa yang bisa diberikan kepada pasien.
Selain itu, penggunaan antibiotik yang memiliki
spektrum luas dirasa sangat efektif, karena
dapat menyembuhkan pasien tanpa harus
menggunakan antibiotik berspektrum sempit.
b. Penggunaan diawali dari antibiotik lini pertama
Terdapat sebuah pandemik yang mewabah di
Indonesia bahkan dunia, “Dok, saya mau minum
obat yang langsung sembuh.”
Seketika itu dokter akan menuliskan sandi
rumput yang hanya bisa dibaca oleh orang-orang
farmasi. Tahukah anda apa yang ditulisnya?
R/ Cefixime 200mg X
S 2 dd 1
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Maka, resep tersebut dibaca “cefixime 200 mg
sejumlah sepuluh kapsul digunakan tiap dua kali
sehari.”
Akan muncul pertanyaan, apakah peresepan
tersebut sudah benar? Jawabannya tentu saja
belum benar, umumnya penggunaan antibiotik
harus dihabiskan, tidak menjelaskan aturan
pakai apakah sesudah atau sebelum makan
serta tidak mengikuti pola peresepan antibiotik
lini pertama. Karena cefixime merupakan
cephalosporin generasi ketiga, seharusnya dalam
keadaan normal dapat diberikan cephalosporin
generasi pertama.
c. Melalui regulasi terkait pembatasan penggunaan
antibiotik
Pemerintah sudah membuat pedoman maupun
peraturan terkait penggunaan antibiotik dan
penerapan penggunaan antibiotik secara
terbatas. Namun, sangat disayangkan regulasi
tersebut tidak berjalan dengan semestinya.
Terdapat banyak ketidaksesuaian apa yang
diregulasi dengan yang terjadi semestinya.
Seperti antibiotik masih bisa dibeli di apotek
tanpa menggunakan resep dokter. Antibiotik
diresepkan oleh dokter tanpa menggunakan
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data laboratorium yang spesifik sehingga pola
peresepan diberikan berdasarkan pengalaman
empiris sang penulis resep.
d. Penggunaan antibiotik berdasarkan indikasi
Antibiotik seharusnya diberikan sesuai dengan
indikasi. Bagaimana cara mengetahui indikasi
antibiotik sudah sesuai atau belum? Caranya
sangat sederhana yaitu dengan menegakkan
diagnosis penyakit infeksi, menggunakan
amamnesis klinis dan hasil pemeriksaan
laboratorium seperti mikrobiologi, serologi, dan
penunjang lainnya.

ANTIBIOTIK ANTARA ADA DAN TIADA
Sebagian dari anda mungkin ada yang ingat dan
lupa, cerita terkait Albert Alenxader, orang pertama
yang diberikan injeksi penicillin. Sebagian dari anda, pasti
lupa karena terlalu fokus membaca materi sebelumnya
bukan? Mungkin juga anda lupa karena materi yang
diberikan sebelumnya bertele-tele dan ribet. Inti dari
materi yang diberikan secara panjang dan tak berujung
tersebut memiliki maksud agar anda tidak menjadi orang
yang mengalami resistensi antibiotik, mulai dari tahu
bagaimana mekanisme terjadinya resistensi, jenis-jenis
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antibiotik yang ada dan spesifikasi tujuan antibiotiknya,
hingga bagaimana cara anda sebagai konsumen smart
dalam menegakkan tata laksana penggunaan antibiotik.
Oh iya, yang akan dibahas dalam penutupan signa
ini adalah cerita tentang Alexader Arnold orang pertama
yang diberikan injeksi penicillin. Cerita bermula ketika ia
terkena luka di bagian wajahnya pasca terkena duri dari
mawar dan meninggalkan luka yang lebar seperti di hati
anda yang di tinggal doi nikah.
Seketika lukanya melebar maka terjadi infeksi dan
menyebar hingga ke beberapa bagian tubuh. Ia pun
heran mengapa tidak ada seorang dokter pun yang
paham mengapa infeksi tersebut bisa terjadi. Seiring
dengan frustrasinya itu infeksi yang terjadi juga semakin
menjadi jadi fatal.
Fletcher menawarkan injeksi penicillin dengan dosis
awal 200 mg, diikuti dengan 300 mg setiap tiga jam
selama hari. Pasca diberikan suntikan penicillin keadaan
Alexander Albert kian hari kian membaik. Namun, pada
masa itu, penicillin masih yang diproduksi masih tidak
dapat memenuhi kebutuhan yang Alexander Albert.
Sehingga pemberian penicillin dihentikan.
Pasca penghentian pemberian penicillin keadaan
Alexander Albert memburuk dan ia pun meninggal
sebulan kemudian.
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Namun, tahukan anda apa yang dilakukan oleh
para ilmuwan tersebut? Apakah mereka berhenti begitu
saja? Atau tetap melanjutkan penelitian mereka dengan
sampel manusia lainnya?
Jika engkau gagal mempersiapkan, maka engkau
mempersiapkan kegagalan.
Masa itu, tidak banyak orang yang mau diberikan
injeksi penicillin, karena penicillin tidak berhasil
menyembuhkan pasien pertamanya. Namun para peneliti
itu tidak menyerah hingga suatu ketika pada Maret 1942,
pasien bernama Anne Miller menerima injeksi penicillin.
Ia hampir mendekati kematian pasca terkena infeksi
Streptococcus, ketika berada di rumah sakit New Haven
selama satu bulan suhu tubuhnya terus meningkat
mendekat 107 derajat Fahrenheit. Dokternya yang
menanganinya mencoba dengan memberikan obat
golongan sulfa, transfusi darah. Namun, lagi-lagi tidak
ada yang berhasil. Keadaannya semakin memburuk.
Seketika itu pula, dokter yang menanganinya
menyarankan untuk melakukan percobaan sebagai
manusia kedua yang mencoba injeksi penicillin. Tanpa
pikir panjang pun Anne Miller langsung menyetujuinya.
Ia berpikir ini adalah salah satu solusi alternatif. Jika tidak
mengambil risiko maka tidak akan tahu apa yang ada di
depan mata.
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Dan tahukah anda apa yang terjadi padanya?
Sama seperti Alexander Albert, namun…
Namun, bersyukur kepada para peneliti, bahwa
mereka telah menyediakan penicillin dalam jumlah
yang cukup memadai. Sehingga ketersediaannya
dapat terpenuhi. Sama seperti Alexander Albert, pasca
pemberian penicillin tubuhnya membaik dan hampir
pulih seutuhnya keesokan harinya. Namun, tidak
seperti Alexander Albert, Anne Miller hidup setelah
mendapatkan suntikan dari penicillin.
Ajaibnya adalah Anne Miller bisa saja berakhir pada
umur 33 tahun, namun berkat pemberian penicillin, ia
dapat bertahan hidup hingga berusia 90 tahun. Ia diberi
karunia 6 orang cucu dan 7 orang cicit, yang seandainya
tidak diberikan penicillin, mereka tidak akan pernah lahir.
Terima kasih penicillin.
Terima kasih Alexander Fleming
Terima kasih tim riset Florey.
Terima kasih Alexander Albert.
Terima kasih Anne Miller, serta kepada orang yang
berjasa dalam pengembangan penicillin. Karena jika
senyawa ini tidak pernah ditemukan, tidak terbayangkan
berapa banyak nyawa yang tidak akan terselamatkan.
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Engkau harus terus berkorban, karena engkau tidak
pernah tahu hasil apa yang akan menanti.
Meskipun antibiotik banyak menyelamatkan banyak
nyawa, obat ini juga dapat membunuh banyak orang jika
tidak digunakan sesuai takaran.
Sesuatu akan bernilai baik jika digunakan semestinya,
dan akan bernilai buruk jika tidak digunakan dengan
semestinya.
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SIGNA 9
PENGECEKAN OBAT

S

ebagai memahami semua materi yang tertera mulai
dari apa itu obat, aturan pakai, jenis-jenis obat,
pemilihan suplemen tambahan baik vitamin, mineral,
maupun immunomodulator, hingga edukasi tentang
antibiotik anda pahami dengan baik dan benar. Prosedur
selanjutnya yang anda akan lakukan sebagai seorang
konsumen adalah membeli suatu produk tersebut.
Pernahkah anda membeli suatu produk yang sudah
mendekati tanggal kadaluwarsanya?
Atau pernahkah anda membeli suatu produk yang
tidak ada logo Badan Pengawasan Obat dan Makanan
(BPOM) RI?
Jika anda pernah membelinya maka anda harus
memahami ini dengan sangat baik dan seksama, materi
ini umumnya hanya dapat diperoleh dalam seminar
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kefarmasian ataupun seminar edukasi dari BPOM.
Namun, dalam bukan buku obat ini akan dibahas terkait
bagaimana cara pengecekan obat, tidak hanya obat,
namun juga produk farmasi lainnya baik kosmetik maupun
sediaan herbal lainnya. Diberikan juga pengetahuan
tambahan terkait bagaimana cara pengecekan produk
berupa makanan.
“Bagaimana cara pengecekannya?”
Sebelum jauh menjawab pertanyaan di atas, izinkan
saya memperkenalkan suatu instansi yang bernama
BPOM yaitu suatu instansi yang bertujuan untuk menjaga
obat dan makanan aman diterima oleh konsumen. Selain
itu, badan ini juga mengatur dan memantau terkait
peredaran obat dan makanan di seluruh Indonesia
tercinta ini.
“Jadi, pengecekannya bagaimana?”
Hal yang dapat anda lakukan adalah cek KLIK.
“Cek KLIK melulu, dimana-mana selalu melihat
informasi ini, namun tidak diberikan edukasi secara
langsung kepada konsumen bagaimana cara melakukan
cek KLIK dengan baik dan benar. Hingga ada kasus, baru
bentindak”
Sungguh, pernah pernyataan yang anda berikan
wahai para pembaca. Indonesia merupakan negara
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yang luas dan sumber daya masyarakat yang berada di
instansi tersebut tidak dapat melakukan secara merata.
Oleh sebab itu, anda selaku konsumen harus peka dan
mawas diri dalam mengendalikannya.

CEK KLIK
Anda pasti sudah mengerti apa yang dimaksud
dengan cek KLIK ini. Pemeriksaan ini terdiri dari tahapan
yaitu Kemasan, Label, Izin edar, dan Kadaluwarsa (KLIK).
Huruf pertama pada KLIK yaitu K yang merupakan
singkatan dari “Kemasan”. Hal yang harus anda cek
dalam kemasan ini adalah kemasannya baik sekunder
maupun premier. Apakah masih layak untuk dijual,
atau sudah tidak layak sama sekali. Dikhawatirkan jika
kemasannya rusak maka dapat merusak sediaan yang
tersimpan di dalamnya, sehingga dapat mengurangkan
poten dari isi, terutama jika isinya berupa obat. Hal lain
yang harus anda perhatikan dalam kemasan adalah
warnanya, apakah sudah memudar, tampak luntur atau
robek karena dikhawatirkan kemasan tersebut sudah
terlalu lama. Jika anda menemukannya maka jangan
sungkan untuk meminta ganti dengan kemasan yang
lebih baik.
Langkah kedua setelah mengecek kemasan adalah
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dengan melakukan pengecekan pada label. Adapun yang
harus anda cek dalam label adalah:
a. Nama produk yang anda beli,
b. Komposisi atau bahan aktif yang anda beli. Bahan
aktif dilakukan pengecekan jika anda membeli
obat. Jika tidak cukup cek komposisinya,
c. Kegunaan dari yang anda beli. Jika anda membeli
obat, maka akan tertera mengobati, namun jika
anda membeli obat herbal maka akan tertera
“membantu meringani”,
d. Peringatan pada kondisi tertentu
e. Dosis dan takaran jika membeli obat
f. Informasi lain yang dapat membantu anda.
g. Logo obat, apakah termasuk obat bebas, bebas
terbatas, maupun obat keras. Karena obat keras
hanya bisa diperjualbelikan di apotek dan tidak
dimana pun.
Setelah label, maka anda diharuskan mengecek
izin edarnya. Apakah produk yang anda beli memiliki
izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM. Anda dapat
melakukan pengecekannya di aplikasi resmi BPOM atau
bertanya kebenaran izin edar ke BPOM terdekat di kota
anda. Untuk produk makanan, Indonesia mengatur 2
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jenis izin edar yaitu yang dikeluarkan oleh BPOM dan
Dinas Kesehatan terkait. BPOM mengeluarkan izin bagi
yang mengurus perizinan skala nasional, sedangkan
Dinas Kesehatan mengeluarkan izin edsr bagi Perizinan
Industri Rumah tangga (P-IRT).
Pengecekan terakhir adalah tanggal kadaluwarsa.
Anda tidak perlu diberi informasi mengenai tanggal
kadaluwarsa ini. Karena tanggal kadaluwarsa ini tertera
pada bagian kemasan tersebut. Jangan pernah membeli
atau menerima produk yang sudah kadaluwarsa, karena
dapat menghilangkan komposisi yang terkandung
di dalamnya, serta dalam beberapa kasus dapat
menimbulkan efek yang tidak diinginkan.
Sebagai konsumen dan pembaca cerdas ingat KLIK,
kemasan, label, izin edar, dan kadaluwarsa.

PENGECEKAN IZIN EDAR
Pengecekan izin edar suatu produk menjadi sangat
penting dan fatal dalam melakukan pengecekan terhadap
produk yang beredar sekarang. Mengapa demikian?
Karena seiring dengan berkembangnya zaman, makin
banyak produk palsu yang memiliki izin edar palsu yang
beredar di Indonesia.
Izin edar bisa palsu, tapi tidak dengan cintaku.
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Pengecekan izin edar dapat dilakukan menggunakan
media daring yaitu dengan mengunduh aplikasi
cekBPOM di Playstore anda atau mengunjungi websitenya di https://cekbpom.pom.go.id/.

Gambar7 di atas menunjukkan tampilan muka
ketika anda membuka website tersebut. Pada panel
cari berdasarkan, terdapat beberapa pilihan pencarian
produk meliputi nomor registrasi, nama produk, merek,
jumlah dan kemasan, bentuk sediaan, komposisi, serta
nama pendaftar.

7

https://cekbpom.pom.go.id/
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Cara pengecekannya sangat muda, jika anda hendak
mengecekkan berdasarkan nomor registrasinya maka
pada kata kunci anda dapat menyalin kata kunci suatu
produk, seperti pada gambar di bawah ini.

Kemudian tekan cari dan akan muncul keterangan
seperti pada gambar.
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Selanjutnya,
jika
anda
hendak
mencari
menggunakan nama produk, maka lakukan hal yang
sama, yaitu mengubah pencarian dari nomor registrasi
menjadi nama produk, kemudian tuliskan nama produk
yang hendak anda cari.
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Tekan cari, dan akan muncul hasil seperti pada
gambar

Begitu juga jika anda hendak mengecek produk
berdasarkan merek dagangnya, maka ubah metode
pencarian menjadi merek dan ketikan nama merek
dagang yang hendak anda cek.
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Kemudian anda tekan cari, dan akan diperoleh hasil
seperti berikut.

Begitulah ilustrasi bagaimana cara anda mengecek
izin edar suatu produk. Jika ada suatu produk yang anda
punyai dan tidak memiliki izin edar yang sesuai baik anda
mencarinya melalui nomor registrasi, nama produk,
merek dagang, komposisi, serta jumlah. Namun, masih
tidak tertera, maka anda dapat datang ke BPOM terkait
pengaduan konsumen terkait produk yang anda punya.
Sehingga dapat dengan mudah mengendalikan
kecurangan produk yang tidak punya izin edar ataupun
produk yang izin edarnya sudah habis serta ditarik.
Sekarang anda sudah paham semuanya baik dari
obat, penggunaan, pemilihan, dan pemeriksaannya.
Semoga para pembaca menerapkan apa yang tertera di

dalam buku serta diberikan kesehatan selalu.
Jadilah konsumen yang cerdas demi anda, keluarga
anda, dan generasi penerus anda.
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TENTANG PENULIS

apt. Yomaluto lahir di bumi Khatulistiwa berpijak
pada 18 Mei. Ia terlahir sebagai pejantan yang memiliki
berat badan ideal pada masa pendidik sekolah, namun
tidak dengan sekarang. Penyuka makanan Italia ini
memiliki hobi menulis karya tulis ilmiah, berselancar di
jejaring sosial, jarang memberikan tanda suka tetapi aktif
di media sosial.
Mengenyam pendidikan Stata-1 Farmasi dan
Profesi Apoteker di Universitas Ternama di daerahnya.
Tidak suka mengonsumsi obat di kala sehat, dan hanya
mengonsumsi obat di kala sakit. Sesekali mengonsumsi
vitamin, mineral, dan immunomodulatory ketika di rasa
perlu, dan yang pastinya selalu menghabiskan antibiotik
ketika mengonsumsinya.
Penggunaan antibiotiknya selalu sesuai indikasi. Ia
sering mengedukasi orang untuk tidak menggunakan
antibiotik jika tidak sesuai indikasi. Percaya bahwa
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masyarakat akan sadar terkait pentingnya penggunaan
antibiotik yang rasional. Melalui bukunya yang pertama
yaitu bukan buku tentang obat, ia hendak memberikan
informasi terkait penggunaan obat yang baik dan
benar, mulai dari aturan pakai, hingga kebenaran
penggunaannya. Buku yang ia buat didesain sesederhana
mungkin, sehingga dapat dibaca oleh khalayak ramai
tanpa harus mengerti dunia kesehatan dahulu.

082255331374
@Yomaluto
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