
DACITA PUCITA 
(DAtang CucI TAngan PUlang CucI TAngan) 

Penyakit infeksi terkait pelayanan kesehatan atau Healthcare Associated Infection (HAIs) 

merupakan salah satu masalah kesehatan diberbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. 

Dalam forum Asian Pasific Economic Comitte (APEC) atau Global health Security Agenda 

(GHSA) penyakit infeksi terkait pelayanan kesehatan telah menjadi agenda yang di bahas. Hal 

ini menunjukkan bahwa HAIs yang ditimbulkan berdampak secara langsung sebagai beban 

ekonomi negara.  

Secara prinsip, kejadian HAIs sebenarnya dapat dicegah bila fasilitas pelayanan kesehatan 

secara konsisten melaksanakan program PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi). 

Pencegahan dan Pengendalian Infeksi merupakan upaya untuk memastikan perlindungan 

kepada setiap orang terhadap kemungkinan tertular infeksi dari sumber masyarakat umum 

dan disaat menerima pelayanan kesehatan pada berbagai fasilitas kesehatan. 

Berdasarkan sumber infeksi, maka infeksi dapat berasal dari masyarakat/komunitas 

(Community Acquired Infection) atau dari fasilitas pelayanan kesehatan (Healthcare-

Associated Infections/HAIs). Penyakit infeksi yang didapat di rumah sakit beberapa waktu 

yang lalu disebut sebagai Infeksi Nosokomial (Hospital Acquired Infection). Saat ini 

penyebutan diubah menjadi Infeksi Terkait Layanan Kesehatan atau “HAIs” (Healthcare-

Associated Infections) dengan pengertian yang lebih luas, yaitu kejadian infeksi tidak hanya 

berasal dari rumah sakit, tetapi juga dapat dari fasilitas pelayanan kesehatan lainnya seperti 

di Puskesmas. Tidak terbatas infeksi kepada pasien namun dapat juga kepada petugas 

kesehatan dan pengunjung yang tertular pada saat berada di dalam lingkungan fasilitas 

pelayanan kesehatan. 

Infeksi merupakan suatu keadaan yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen, 

dengan/tanpa disertai gejala klinik. Infeksi Terkait Pelayanan Kesehatan (Health Care 

Associated Infections) yang selanjutnya disingkat HAIs merupakan infeksi yang terjadi pada 

pasien selama perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan dimana ketika masuk tidak ada 

infeksi dan tidak dalam masa inkubasi, termasuk infeksi di Puskesmas tapi muncul setelah 

pasien pulang, juga infeksi karena pekerjaan pada tenaga kesehatan di Puskesmas. 

Rantai Infeksi (chain of infection) merupakan rangkaian yang harus ada untuk menimbulkan 

infeksi. Dalam melakukan tindakan pencegahan dan pengendalian infeksi dengan efektif, perlu 

dipahami secara cermat rantai infeksi. Kejadian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan dapat 

disebabkan oleh 6 komponen rantai penularan, apabila satu mata rantai diputus atau 



dihilangkan, maka penularan infeksi dapat dicegah atau dihentikan. Salah satu komponen 

rantai penularan infeksi adalah Metode Transmisi/Cara Penularan yaitu metode transport 

mikroorganisme dari wadah/reservoir ke pejamu yang rentan. Ada beberapa metode 

penularan yaitu: (1) kontak: langsung dan tidak langsung, (2) droplet, (3) airborne, (4) melalui 

vehikulum (makanan, air/minuman, darah) dan (5) melalui vektor (biasanya serangga dan 

binatang pengerat).  

Pada tahun 2007, CDC dan HICPAC merekomendasikan 11 (sebelas) komponen utama yang 

harus dilaksanakan dan dipatuhi dalam kewaspadaan standar, yaitu kebersihan tangan, Alat 

Pelindung Diri (APD),dekontaminasi peralatan perawatan pasien,kesehatan lingkungan, 

pengelolaan limbah, penatalaksanaan linen, perlindungan kesehatan petugas, penempatan 

pasien, hygiene respirasi/etika batuk dan bersin, praktik menyuntik yang aman dan praktik 

lumbal pungsi yang aman. 

Dilain pihak terjadi penambahan jumlah peserta jaminan kesehatan khususnya di wilayah kerja 

Puskesmas Godean I yang diikuti dengan semakin meningkatnya  jumlah kunjungan pasien 

maupun pengantar atau pengunjung yang datang ke layanan kesehatan Puskesmas Godean 

I, sehingga resiko penularan infeksi juga semakin meningkat. 

Permasalahan terkait Pencegahan  dan Pengendalian Infeksi dengan cuci tangan antara lain: 

1. Semakin meningkatnya jumlah kunjungan baik pasien maupun pengantar 

pasien/pengunjung yang datang ke layanan Puskesmas Godean I sehingga terjadi 

pula peningkatan resiko penularan infeksi. 

2. Ketugasan karyawan Puskesmas Godean I semakin banyak seiring dengan adanya 

layanan Rawat Inap 

3. Tidak semua orang memahami pentingnya pencegahan infeksi dengan mencuci 

tangan 

4. Pasien dan pengunjung paham akan pentingnya cuci tangan tapi tidak konsisten 

dalam pelaksanaannya 

5. Petugas kesehatan belum konsisten dalam melakukan tindakan pencegahan infeksi 

dengan cuci tangan. 

 

Dengan adanya permasalahan diatas maka Puskesmas Godean I membuat inovasi “DACITA 

PUCITA” (Datang Cuci Tangan Pulang Cuci Tangan). Inovasi ini pertama kali disosialisasikan 

pada tanggal 23 April 2019 kepada pasien dan pengunjung Puskesmas Godean I. 

 

 



 

I. STRATEGI INOVASI 

Dacita Pucita adalah salah satu terobosan Puskesmas Godean I dalam hal pencegahan 

dan pengendalian infeksi untuk terus mengingatkan baik kepada sesama petugas 

kesehatan maupun pengunjung akan pentingnya cuci tangan.  

Strategi inovasi Dacita Pucita: 

1) Menyiapkan sarana dan prasarana terkait program inovasi Dacita Pucita 

2) Adanya Duta Dacita Pucita dari karyawan Puskesmas Godean I sehingga pasien 

pengunjung akan lebih perhatian dan tertarik akan program inovasi Dacita Pucita 

3) Sosialisasi kepada karyawan Puskesmas Godean I mengenai program inovasi 

Dacita Pucita 

4) Sosialisasi Dacita Pucita kepada pasien dan pengunjung layanan Puskesmas 

Godean I sekaligus mengedukasi pasien dan pengunjung cara cuci tangan yang 

benar sesuai program WHO. 

5) Edukasi Dacita Pucita melalui permainan yang menarik (memasang pin kuman ke 

storyboard) sehingga pasien/pengunjung lebih antusias dan mudah memahami 

inovasi Dacita Pucita 

6) Pemberian reward terhadap pasien/pengunjung atas program inovasi Dacita 

Pucita 

7) Pemantauan rutin kepada petugas kesehatan Puskesmas Godean I dengan cuci 

tangan sebelum dan sesudah memberikan pelayanan. 

 

II. PELAKSANAAN INOVASI 

a. Bagi Pengunjung Puskesmas Godean I 

1. Petugas melakukan sosialisasi dacita pucita kepada pengunjung yang datang, 

menjelaskan manfaat mencuci tangan dengan benar, saat kapan harus mencuci 

tangan dan bagaimana cara mencuci tangan yang benar. Pengunjung juga diingatkan 

untuk mencuci tangan dengan handrub saat sebelum pulang kerumah dan diminta 

untuk mengajarkan cuci tangan yang benar pada keluarga di rumah. 

2. Setelah sosialisasi selesai petugas membantu menyemprotkan handrub ke telapak 

tangan pengunjung dan pengunjung melakukan cuci tangan enam langkah. 

3. Petugas memberikan pin kepada pengunjung setelah pengunjung selesai cuci 

tangan, kemudian pengunjung diminta menempelkan pin ke storyboard. 



4. Kemudian petugas memberikan souvenir kepada pengunjung sebagai reward . 

 

2. Bagi Petugas Puskesmas Godean I 

a. Setelah Absensi Fingerprint 

1) Setelah melakukan absensi fingerprint dan manual saat datang dan pulang, 

Petugas Puskesmas Godean I menuangkan  handrub yang telah disediakan 

pada telapak tangan dengan yang telah di sediakan. 

2) Petugas kemudian melakukan Dacita Pucita dengan menggunakan enam 

langkah cara mencuci tangan 

b. 5 Saat (Five Moments) 

1) Petugas mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir bila tangan 

jelas kotor atau terkena cairan tubuh atau menggunakan handrub bila tangan 

tidak tampak kotor. Yang dimaksud 5 Saat (five moments) mencuci tangan yaitu 

sebelum kontak pasien, sebelum tindakan aseptik, setelah kontak darah dan  

cairan tubuh, setelah kontak pasien dan  setelah kontak  dengan lingkungan 

sekitar pasien. 

2) Petugas mencuci tangan menggunakan handrub dilakukan selama 20-30 detik 

dan menggunakan sabun selama 40-60 detik, 5 kali menggunakan handrub 

sebaiknya diselingi 1 kali handwash 

3) Petugas melakukan enam  langkah mencuci  tangan sesuai program WHO 

yaitu: 

- Menuangkan handrub 2-3 cc atau sabun 3-5 cc  ke telapak tangan 

kemudian meratakan keseluruh permukaan tangan dengan gerakan 

memutar 

- Mengusap  dan  menggosok kedua  punggung  tangan secara bergantian 

- Menggosok sela-sela jari tangan hingga bersih 

- Membersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling  mengunci 

- Menggosok dan memutar kedua ibu jari secara bergantian 

- Meletakkan ujung jari ke telapak tangan kemudian digosok perlahan. 

4) Jika petugas mencuci tangan menggunakan sabun, bilas dengan air mengalir 

kemudian keringkan dengan tisu sekali pakai, gunakan tisu sekali pakai 

tersebut  untuk  menutup keran  dan  tisu dibuang ke tempat sampah dengan 

benar. 

 



III. HASIL INOVASI 

Hasil kegiatan Inovasi Dacita Pucita yaitu : 

a. Bagi Pengunjung Puskesmas Godean I 

Kegiatan Dacita Pucita bagi pengunjung Puskesmas Godean I yang telah dilakukan 

adalah : 

1. Petugas memberikan pin pada pengunjung untuk ditempelkan pada storyboard saat 

datang  di Puskesmas Godean 1 setelah mencuci tangan 6 langkah secara benar 

dengan dibimbing oleh Duta Dacita Pucita 

2. Setiap kegiatan yang dilaksanakan di Puskesmas Godean I diawali dengan petugas 

mengingatkan apakah pengunjung sudah mencuci tangan saat datang. Dan di akhir 

kegiatan, petugas kembali mengingatkan pengunjung untuk mencuci tangan sebelum 

pulang.  

3. Petugas memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga pasien di rawat inap 

tentang mencuci tangan 6 langkah secara benar 

4. Menempelkan stiker cara cuci tangan 6 langkah yang benar di setiap wastafel cuci 

tangan 

5. Menempelkan stiker cara cuci tangan 6 langkah yang benar di setiap spot handrub 

6. Menempatkan banner cara cuci tangan 6 langkah yang benar di tempat strategis yaitu 

ruang tunggu pengunjung Puskesmas Godean I 

 

b. Bagi Petugas Puskesmas Godean I 

Kegiatan Dacita Pucita bagi petugas Puskesmas Godean I yang telah dilakukan : 

1. Semua petugas diharuskan untuk mencuci tangan 6 langkah secara benar setiap 

selesai absen finger print baik saat datang maupun saat pulang. 

2. Semua petugas diwajibkan untuk mencuci tangan 6 langkah secara benar pada 5 saat 

(five moments) mencuci tangan diantaranya sebelum kontak pasien, sebelum 

tindakan antiseptik, setelah kontak darah dan  cairan tubuh, setelah kontak pasien dan  

setelah kontak  dengan lingkungan sekitar pasien. 

 

 

IV. KESIMPULAN 

Inovasi Dacita Pucita telah membantu mengurangi  rantai penyebaran infeksi di 

Puskesmas Godean I dengan: 

a. Meningkatkan kesadaran pengunjung bahwa mencuci tangan 6 langkah secara 

benar dapat mengurangi risiko infeksi saat berkunjung di Puskesmas Godean 1. 



b. Meningkatkan kepedulian pengunjung untuk mengajarkan cuci tangan 6 langkah 

secara benar pada keluarga di rumah dan membiasakan cuci tangan sebagai gaya 

hidup. 

c. Meningkatkan kesadaran petugas untuk mencuci tangan 6 langkah secara benar 5 

saat (five moments) mencuci tangan diantaranya sebelum kontak pasien, sebelum 

tindakan antiseptik, setelah kontak darah dan  cairan tubuh, setelah kontak pasien 

dan  setelah kontak  dengan lingkungan sekitar pasien. Hal ini dilakukan petugas 

untuk keamanan diri sendiri agar tidak tertular infeksi dari pasien, dan juga untuk 

keamanan pasien agar tidak tertular penyakit dari pasien sebelumnya saat petugas 

pemeriksaan petugas. 

d. Meningkatkan kesadaran petugas untuk mencuci tangan 6 langkah secara benar 

saat datang dan sebelum pulang kerja untuk mengurangi penularan infeksi dengan 

keluarga di rumah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dokumentasi Kegiatan 

 

 

1. Lounching Dacita Pucita 

 

  

 

 

 

2. Mengingatkan Karyawan untuk cuci tangan di apel 

 

 

 

 

 



 

3. Karyawan cuci tangan setelah absen 

 

 

 

 

 

4. Sosialisasi Dacita untuk pengunjung saat masuk gedung rawat jalan 

 

  



  

 

5. Sosialisasi Pucita setelah pasien mendapat obat 

 

   

 

Gambar 1. 

Sosialisasi Dacita Pucita kepada 

Karyawan saat Apel Pagi 

 

 

Gambar 4. 

Pelaksanaan inovasi Dacita Pucita 

kepada pasien Puskesmas Godean I 

 

 


