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BAB IV 

PENUTUP 

 

      Hukum diciptakan dengan tujuan mengatur hubungan antara satu pihak 

dengan pihak lainnya dan menjadi perlindungan bagi pihak-pihak terkait agar 

tidak dirugikan oleh pihak lainnya. Pancasila sebagai sumber dari segala hukum 

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dasar 

dari semua hukum yang berlaku di Indonesia. Setiap peraturan hukum di 

Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila serta Undang-

Undang Dasar 1945. 

      Penyelenggaraan Rumah Sakit harus memberikan pelayanan yang aman, 

bermutu, dan memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien. Salah satu 

cara melindungi keselamatan pasien adalah dengan melaksanakan Lima Momen 

Cuci Tangan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menarik 

beberapa kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan 

dalam bab Pendahuluan. Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti juga 

memberikan saran bagi pihak rumah sakit, perawat, dan untuk penelitian 

selanjutnya . 

A. Kesimpulan 

1. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait 

Pelaksanaan Lima Momen Cuci Tangan 

      Landasan hukum pelaksanaan Lima Momen Cuci Tangan di 

Indonesia adalah : 
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a. Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

b. Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.  

c. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 11 Tahun 2017 tentang 

Keselamatan Pasien  

d. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 27 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan.  

e. Pedoman Internasional yang dikeluarkan Organisasi Kesehatan Dunia, 

WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care 

 

2. Pelaksanaan Lima Momen Cuci Tangan di RS St. Elisabeth 

Semarang 

      Pimpinan Rumah Sakit St. Elisabeth Semarang telah memenuhi 

kewajibannya untuk menyediakan sarana dan prasarana cuci tangan. 

Sarana yang disediakan berupa wastafel dengan air mengalir dan cairan 

handrub dengan kandungan chlorhexidine dan alkohol. Wastafel 

dilengkapi dengan sabun cair, tissue towel dan tempat sampah disediakan 

di setiap wastafel kantor perawat dan kamar pasien. Dispenser handrub 

disediakan di depan kamar pasien. Cairan handrub juga disediakan dalam 

botol-botol kecil yang mudah dibawa. Cairan handrub disediakan di 

setiap tempat tidur pasien pada ruang perawatan dengan risiko infeksi 

yang tinggi, seperti di ICU, HCU, PICU/NICU/Neoristi, Ruang Isolasi 

dan ruang Cytostatika,.  
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      Pimpinan Rumah Sakit St. Elisabeth Semarang juga telah 

melaksanakan tanggung jawabnya dalam menentukan kebijakan 

pencegahan dan pengendalian infeksi dengan menetapkan Pedoman PPI 

dan Standar Prosedur Operasional (SPO) Kebersihan Tangan. Dalam 

Peraturan Direktur Rumah Sakit St. Elisabeth Semarang No. 

002/REV.I/PER.RSE tahun 2017 tentang Kebijakan Mutu Pelayanan 

Rumah Sakit St. Elisabeth Semarang dinyatakan bahwa pelayanan medis 

maupun non medis di lingkungan Rumah Sakit St. Elisabeth Semarang 

harus berorientasi pada mutu, keselamatan pasien, serta pencegahan dan 

pengendalian infeksi. Peraturan ini juga mewajibkan semua petugas 

rumah sakit mencuci tangan sesuai dengan kebijakan Five Moment Hand 

Hygiene dan Enam Langkah Cuci Tangan WHO yang berlaku di 

lingkungan Rumah Sakit St. Elisabeth Semarang. 

      Upaya perlindungan keselamatan pasien, dan memberikan pelayanan 

yang bermutu kepada pasien telah dilaksanakan. Cuci tangan oleh 

perawat dilakukan dengan gerakan enam langkah dan pengulangan empat 

kali saat menggunakan handrub, atau pengulangan tujuh kali saat 

menggunakan air mengalir. Namun, masih ada perawat yang 

melaksanakan cuci tangan dengan kurang benar, karena kurang 

menyadari pentingnya cuci tangan sebagai upaya melindungi 

keselamatan pasien dan melindungi dirinya sendiri. 

      Rumah Sakit St. Elisabeth Semarang telah berupaya melaksanakan 

keselamatan pasien melalui pelaksanaan lima momen cuci tangan sebagai 
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perlindungan hak pasien. RS St. Elisabeth telah melaksanakan perintah 

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 11 Tahun 2017 tentang 

Keselamatan Pasien dan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 27 Tahun 

2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan. Rumah Sakit St. Elisabeth Semarang juga telah 

melaksanakan perintah Undang-Undang Dasar RI 1945, Undang-Undang 

RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang RI No. 44 

Tahun 2009 tentang Rumah Sakit untuk memberikan pelayanan yang 

aman dan bermutu dalam upaya memperoleh keselamatan dan derajat 

kesehatan yang setinggi-tingginya. 

 

3. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan cuci 

tangan di RS St. Elisabeth Semarang 

a. Faktor Pendukung 

1) Ketersediaan Fasilitas 

      Rumah Sakit St. Elisabeth.menyediakan wastafel dengan air 

mengalir serta fasilitas pelengkapnya berupa sabun cair, tisu atau 

lap handuk, tempat sampah, dan poster kebersihan tangan sebagai 

edukasi untuk mencuci tangan dengan benar. Dispenser handrub 

disediakan di tempat yang mudah dijangkau oleh pengunjung. 

Cairan handrub disediakan dalam botol kecil untuk memudahkan 

petugas melaksanakan cuci tangan. 
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      Meskipun dalam penelitian terdahulu dinyatakan ketersediaan 

fasilitas tidak berpengaruh pada kepatuhan cuci tangan, peneliti 

berpendapat bahwa ketersediaan fasilitas tetap berpengaruh 

terhadap pelaksanaan cuci tangan. Tanpa adanya fasilitas yang 

mendukung, cuci tangan tidak dapat dilaksanakan dengan baik. 

2) Dukungan Manajemen 

      Pihak manajemen rumah sakit juga memberikan dukungan 

dalam bentuk fasilitas, kegiatan sosialisasi kepada tenaga 

kesehatan, mengadakan lomba cuci tangan antar ruangan, bahkan 

juga memberi kesempatan kepada dokter dan perawat untuk 

mengikuti lomba antar rumah sakit. Memberikan motivasi dengan 

kesempatan mengikuti kursus atau seminar-seminar terkait PPI.  

b. Faktor Penghambat 

1) Beban Kerja Perawat 

      Banyaknya jumlah pasien dengan keterbatasan jumlah 

perawat di ruangan seringkali menyebabkan perawat tidak 

mencuci tangan saat akan melakukan kontak dengan pasien.  

2) Sikap kurang peduli 

      Perawat yang tidak melaksanakan cuci tangan dengan aturan 

yang benar memiliki sikap kurang peduli pada keselamatan 

dirinya sendiri.  

3) Pemahaman yang kurang tepat 
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      Beberapa perawat kurang memahami maksud dan tujuan Lima 

Momen Cuci Tangan. Ada kecenderungan petugas merasa 

tangannya bersih dan bebas dari bakteri, sehingga tidak perlu 

mencuci tangan sebelum melakukan kontak dengan pasien. 

      Perawat atau tenaga kesehatan lain merasa cuci tangan hanya 

dilakukan untuk tindakan-tindakan besar, tidak perlu cuci tangan 

saat melakukan tindakan yang paling sederhana,  

4) Keharusan Efisiensi 

      Sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan memerlukan biaya 

yang cukup tinggi, termasuk upaya pencegahan dan pengendalian 

infeksi. Hal ini menyebabkan, terkadang ketersediaan cairan 

handrub terbatas atau ketersediaan tisu berkurang. 

 

B. Saran 

1. Untuk Pihak Manajemen Rumah Sakit 

      Pelaksanaan cuci tangan di RS St. Elisabeth sudah berjalan 

dengan baik. Untuk lebih meningkatkan angka kepatuhan bagi 

perawat, perlu terus menerus dilakukan sosialisasi dan seminar-

seminar tentang PPI dan pentingnya menjaga keselamatan pasien 

melalui cuci tangan yang benar bagi tenaga kesehatan. 

      Pihak manajemen disarankan untuk memberikan award bagi 

petugas kesehatan yang melakukan cuci tangan dengan benar, berupa 

penghargaan sebagai Duta Cuci Tangan. Untuk meningkatkan 
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pelaksanaan Lima Momen Cuci Tangan sebagai SPO, perlu 

ditambahkan poin penilaian kepatuhan Lima Momen Cuci Tangan di 

Lembar Penilaian Kinerja.  

      Tenaga kesehatan yang tidak patuh melaksanakan cuci tangan, 

pihak manajemen dapat dikenakan sanksi administratif berupa 

teguran maupun sanksi tertulis. Akan lebih baik jika sanksi yang 

diberikan merupakan sanksi yang mendidik, misalnya dengan 

menugaskannya mengikuti pelatihan PPI dan diberi kepercayaan 

terlibat dalam Komite PPI. 

      Perlu menjadi pertimbangan bagi pihak manajemen untuk 

memberi kesempatan bagi Dokter untuk menjadi IPCD. Dengan 

adanya IPCD, pengawasan bagi kepatuhan para dokter 

melaksanakan cuci tangan akan lebih baik. Kurangnya pengawasan 

menjadi salah satu penyebab ketidakpatuhan cuci tangan oleh 

petugas kesehatan. 

      Untuk mengurangi beban kerja karena keterbatasan jumlah 

perawat, pihak manajemen disarankan untuk menambah jumlah 

perawat. Pihak manajemen RS disarankan untuk mengupayakan 

adanya suatu sistem informasi yang membantu perawat dalam 

mengerjakan asesmen keperawatan dan sistem informasi yang 

mendukung sistem pelaporan PPI.  

      Untuk membangun kesadaran dan kepedulian perawat, 

disarankan untuk meningkatkan kegiatan kerohanian bagi perawat 
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dan tenaga kesehatan lainnya. Dapat diberikan bacaan singkat 

tentang spiritualitas pendiri rumah sakit pada waktu doa pagi 

sebelum memulai kegiatan. 

 

2. Untuk Perawat Dan Petugas Kesehatan Lainnya 

      Perawat dan tenaga kesehatan lainnya perlu bekerja sama saling 

mengingatkan untuk melaksanakan cuci tangan dengan aturan yang 

benar. Perawat yang beban kerjanya lebih sedikit, disarankan untuk 

membantu di ruangan yang beban kerjanya lebih berat.  

      Mengikuti seminar tentang PPI akan membantu mengembangkan 

pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya keselamatan pasien 

melalui cuci tangan. Biasakan mencuci tangan dan jadikanlah cuci 

tangan sebagai budaya baik (good habit) sehingga dapat 

melaksanakannya tanpa harus diawasi. Budaya yang baik akan 

membantu menjadi pribadi yang lebih baik. 

      Tingkatkan rasa peduli pada keselamatan pasien. Perawat 

maupun petugas kesehatan lainnya disarankan untuk lebih hati-hati 

dan bekerja sesuai SPO, agar terhindar dari kerugian baik materi 

maupun non-materi. Sediakan waktu untuk membaca informasi 

terkait penularan infeksi dan pencegahannya. 

      Perawat diharapkan menggunakan fasilitas cuci tangan dengan 

hemat, jangan membuang-buang air atau menggunakan tisu untuk 

membungkus makanan. 
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3. Untuk Pasien 

      Pasien harus menyadari haknya dalam menerima pelayanan 

kesehatan. tetapi jangan melupakan kewajiban anda terhadap 

pemberi layanan kesehatan. Bila suatu saat mengalami 

ketidakpuasan terhadap pelayanan rumah sakit atau fasilitas 

kesehatan lainnya, sebaiknya diselesaikan dulu dengan proses 

mediasi, jangan langsung mengadukan ke pihak berwajib. Ada 

prosedur yang harus dipahami pasien dalam menyelesaikan 

persoalan antara pasien dan rumah sakit atau fasilitas pelayanan 

kesehatan lainnya.  

 

4. Untuk penelitian sejenis 

      Untuk peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis, 

sebaiknya lebih memperhatikan isu-isu yang berkembang terkait 

hak-hak pasien dan upaya perlindungannya. Faktor pendukung dan 

penghambat perlu digali lebih dalam. Penelitian tentang Lima 

Momen Cuci Tangan lebih memperhitungkan sampel dan metode 

penelitiannya sehingga data yang diperoleh lebih maksimal.  

  


