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Proses Infeksi 
Kewaspadaan 

Umum 

Metode PI 
Pemrosesan 

alat 

Pengelolaan 
Sampah 



A. PROSES INFEKSI 

Masuknya kuman penyakit ke dalam tubuh 

hingga menimbulkan gejala – gejala penyakit 

 

1
0

/6
/2

0
1

3
 

3 

G
ita

 K
o

s
ta

n
ia

-P
I 

Primer 

•Terjadi secara 
langsung 
sebagai akibat 
dari proses 
yang 
ditimbulkan 
mikroorganisme 
sendiri 

Sekunder 

•Terjadi oleh 
sesuatu sebab 
(kelemahan 
tubuh, 
kelaparan, 
kelelahan, luka 
dsb) 



Tujuan Pencegahan Infeksi 
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Mencegah 
terjadinya 
komplikasi 
infeksi 
pasca 
tindakan 

2
 

Menghindari 
terjadinya 
penularan 
penyakit 
infeksi 
berbahaya 



Prinsip Pencegahan Infeksi 
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 Setiap individu dianggap berpotensi menularkan penyakit 

 Cuci tangan  prosedur praktis dalam menghindari 
kontaminasi silang 

 Gunakan sarung tangan setiap akan terjadi kontak dengan 

bagian atau bahan berpotensi menularkan penyakit  

 Gunakan pelindung fisik untuk menghindari percikan 

secret atau cairan tubuh 

 Gunakan bahan antiseptic 
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Buang bahan-bahan terinfeksi setelah terpakai 

dengan aman 

Bekerja hati-hati 

Gunakan wadah yang aman untuk alat tajam 

Menggunakan jarum dan alat suntik yang benar  

Keterbatasan sumber daya bukan merupakan alasan 

bagi petugas untuk merubah prosedur atau bahan-

bahan yang dipergunakan untuk pencegahan infeksi 

 

Prinsip Pencegahan Infeksi 

10/6/2013 6 Gita Kostania-PI 



Istilah dalam Proses Pencegahan 
Infeksi 
 
 Mikroorganisme: jasad renik yang dapat 

menyebabkan infeksi (bakteri, virus, jamur 
dan parasit) 

 Tindakan antiseptic: upaya-upaya untuk 
mencegah terjadinya infeksi dengan jalan 
membunuh atau menghambat 
pertumbuhan mikroorganisme pada 
permukaan atau jaringan tubuh 
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Istilah dalam Proses Pencegahan 
Infeksi 

 Tindakan asepsis: upaya-upaya untuk 
menghilangkan/mengurangi jumlah 
mikroorganisme (permukaan/benda/instrument) 
hingga tingkat aman bagi kesehatan manusia agar 
dapat mencegah terjadinya infeksi/penyakit 
akibat masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh 
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•Suatu cara untuk mencegah 
penularan penyakit dari 
cairan tubuh, baik dari 
pasien ke petugas kesehatan 
dan sebaliknya juga dari 
pasien ke pasien lainnya  

Wiryawan 
(2007) 

•Suatu cara penanganan baru 
untuk meminimalkan 
pajanan darah dan cairan 
tubuh dari semua pasien, 
tanpa memperdulikan status 
infeksi 

Saroso 

(2006) 



Upaya Kewaspadaan Umum Standar 

Mencuci tangan Setelah menyentuh darah, cairan tubuh, sekresi dan benda 

terkontaminasi; segera setelah melepas sarung tangan; sebelum dan 

setelah memeriksa pasien satu ke pasien lain 

Sarung tangan Untuk kontak: darah, cairan tubuh, sekresi, bahan terkontaminasi; untuk 

kontak: membrane mukosa dan kulit tidak utuh (koyak,terkelupas) 

Masker, kaca mata, 

pelindung wajah 

Melindungi membrane mukosa mata, hidung dan mulut ketika terjadi 

kontak dengan darah dan cairan tubuh 

Gaun operasi Melindungi kulit dari percikan darah dan cairan tubuh lain; mencegah 

agar pakaian tidak terkontaminasi darah mupun cairan tubuh selama 

melakukan tindakan 

Kain linen Tangani linen yang telah terkontaminasi sedemikian rupa agar tidak 

menyentuh kulit atau membrane mukosa; jangan melakukan pembilasan 

awal untuk kain linen yang telah terkontaminasi 
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Peralatan perawatan 

pasien 

Tangani alat yang telah terkontaminasi sedemikian rupa sehingga tidak 

menyentuh kulit atau membrane mukosa dan untuk mencegah agar baju 

maupun lingkungan tidak terkontaminasi; bersihkan peralatan pakai 

ulang sebelum digunakan kembali 

Membersihkan 

lingkungan 

Perawatan rutin, membersihkan dan desinfeksi perlengkapan dan 

perabotan di ruang asuhan pasien 

Benda-benda tajam Jangan memasang kembali tutup jarum suntik yang telah digunakan; 

jangan melepas jarum dari alat suntik/semprit sekali pakai; jangan 

membengkokkan dan mematahkan jarum bekas pakai dengan tangan; 

letakkan benda tajam yang telah digunakan ke dalam wadah anti 

tusukan 

Resusitasi pasien Gunakan pelindung mulut, kantung resusitasi atau alat pernapasan 

lainnya untuk menghindari pemberian resusitasi dari mulut ke mulut 

Penempatan pasien Tempatkan pasien yang dapat mengkontaminasi lingkungan maupun 

yang tidak terjamin kebersihannya pada ruang khusus/terpisah 

Upaya Kewaspadaan Umum/Standar 
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C. METODE PI 
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Teknik Isolasi 

Cuci Tangan Medis 

Cuci Tangan Bedah 



Teknik Isolasi 
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Teknik yang digunakan untuk 

mengurangi atau mencegah 

suatu penyebaran infeksi yang 

diakibatkan oleh oleh 

mikroorganisme tertentu 



Membuat barier atau halangan fisik, 

mekanik atau kimiawi di antara antara 

mikroorganisme dan individu 

Merupakan upaya efektif untuk mencegah 

transmisi penyakit  

Barier Protektif 
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 Cuci tangan 

 Menggunakan sarung tangan 

 Penggunaan larutan antiseptic 

 Menggunakan pelindung (masker, kaca mata, apron) 

 Dekontaminasi, cuci-bilas, DTT/sterilisasi  

 Menggunakan kain penutup, alas bokong dan pengatur alur 

cairan darah atau secret selama tindakan 

 

Barier protektif  

dalam mencegah infeksi : 

10/6/2013 
1

6 
Gita Kostania-PI 



Cuci Tangan 



Indikasi Cuci Tangan 
 

 Sebelum dan setelah kontak dengan kulit pasien wanita atau 
bayi atau cairan tubuh 

 Sebelum melakukan teknik aseptic 

 Sebelum memegang makanan 

 Saat terlihat menjadi kotor 

 Setelah keluar dari kamar kecil 

 Setelah kontak dengan alat-alat yang kotor dan berpotensi 
tercemar/terkontaminasi 

 Setelah melepas sarung tangan 
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Prinsip Cuci Tangan 
 

 Mempertimbangkan semua peralatan sebagai hal 
yang tercemar 

 Menghindari memakai perhiasan 
 Menggunakan air mengalir 
 Menggunakan sabun yang sesuai dan berbusa 
 Menggunakan gerakan yang melingkar, 

menganjurkan menggosok dan menggesek 
 Menggunakan handuk kertas disposibel untuk 

mengeringkan tangan 
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Peran dan Tanggung Jawab Bidan 

 Mengenali kapan harus cuci 

tangan 

 Mampu melakukan medical atau 

surgery scrub dengan tepat 
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Prosedur Cuci Tangan Biasa 

(Medical Scrub) 
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 Untuk cuci tangan yang berlaku di 

masyarakat/rumah tangga, pada 

umumnya cukup menggunakan 

sabun, tangan dicuci minimal 30 

detik. Untuk cuci tangan aseptic, 

cairan antiseptic yang digunakan : 

4% clorhexidine solution, dengan 

mencuci sedikitnya 1 menit. 

 



Lepas perhiasan yang menempel  
di jari dan tangan 
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Basahi kedua tangan dengan menggunakan air 
mengalir, gunakan sabun secara merata pada kedua 

tangan 
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Gosok kedua tangan dan jari 
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Gosok punggung tangan secara bergantian 
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Gosok sela jari dengan jari-jari tangan yang 
berlawanan, lakukan secara bergantian 
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Gosok punggung jari secara bergantian 
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Gosok ibu jari secara bergantian 
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Gosok ujung jari pada telapak tangan secara 
bergantian 
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Genggam pergelangan tangan dengan menggosok-
gosok di sekitar pergelangan tangan secara 

bergantian 
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Bilas kedua tangan dengan air bersih 
yang mengalir 

 

10/6/2013 Gita Kostania-PI 
31 



Matikan kran dengan menggunakan siku 
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Keringkan tangan  
dengan handuk bersih atau tisyu 
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 Prinsip : hampir sama dg 

cuci tangan medis 

 Bahan yg perlu disiapkan : 

 Sabun antimicrobial (misal: 

Iodofor) 

 Sikat tangan sekali pakai 

 Pengikir kuku sekali pakai 

 Wastafel / air mengalir 
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D. PEMROSESAN ALAT 
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SKEMA PROSEDUR PEMROSESAN ALAT 
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DEKONTAMINASI 

CUCI & BILAS 

Metode 
Terbaik 

Metode 
Alternatif 

STERILISASI DESINFEKSI TINGKAT 
TINGGI 

Otoklaf 
- 20 menit 
- 30 menit 

Oven 
- 60 menit 
-120 menit 

Rebus 
- 20 menit 

Kimiawi 
- 20 menit 

Dinginkan, siap pakai atau simpan 

Gita Kostania-PI 



Keterangan Kerangka Gambar  

Prosedur Pemrosesan Alat 
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 Otoklaf tanpa terbungkus 20 menit, terbungkus 30 

menit. 106 Kpa 1210 C (2500 F) 

 Oven 1700 C (3400 F) selama 60 menit, 1600 C 

(3200 F) selama 120 menit 

 Instrumen yang terbungkus dalam keadaan steril 

dapat disimpan dalam wadah steril atau DTT 

dengan tutup rapat selama 2 minggu, atau segera 

dipakai. 

 



Menyimpan dan Merakit Ulang 

• Peralatan Steril 

• Peralatan yang Diproses dengan DTT 
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Istilah dalam Proses Pencegahan 

Infeksi 
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 Dekontaminasi: upaya untuk menghilangkan 

dekontaminan/cemaran pada instrument atau peralatan medic 

 Penyucian: proses fisik untuk menghilangkan darah, cairan 

tubuh atau bahan-bahan lain yang mencemari instrument atau 

permukaan tubuh/kulit 

 Disinfeksi Tingkat Tinggi (DTT): proses dilakukan untuk 

menghilangkan hampir semua mikroorganisme (kecuali 

mikroorganisme dengan endospora) 

 Sterilisasi: proses yang dilakukan untuk menghilangkan semua 

mikroorganisme, termasuk organism dengan endospora. 

 



Tabel : Jumlah Mikroorganisme  
yang dapat dihilangkan pada setiap tahapan Proses 

Eradikasi 
 

Keterangan Dekontaminasi Pembilasan Pencucian DTT Sterilisasi 

Tingkat 

Eradikasi 

Mikroorgan

isme 

Terutama virus 

pathogen 

(Hepatitis B dan 

HIV/AIDS) 

50% 80% 95% 100% 

Proses Rendam dalam 

larutan klorin 

0,5% 

Siram dengan 

air 

Pakai sabun 

larutan 

antiseptic dan 

air 

Rebus/ 

kukus 20 

menit 

Panas 170
0
C & 

panas 121
0
 C, 

uap 106 Kpa 60 

menit dan 20-30 

menit 

Hasil Inaktivasi dan 

membunuh virus 

pathogen dan 

beberapa 

mikroorganisme 

Hilangkan 

mikroorganis

me secara fisik 

dengan 

pembersihan 

Pembersihan Sisa kuman 

dengan 

endospora 

Menghilangkan 

semua 

mikroorganisme 
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 Proses dekontaminasi menggunakan larutan klorin 0,5% 

 Gunakan sarung tangan untuk mengumpulkan dan 

memasukkan instrument ke dalam larutan 

 Siapkan wadah khusus dan bahan anti karat  

 Jumlah cairan harus cukup untuk merendam seluruh 

instrument 

 Rendam selama 10 menit 

 Setelah semua instrument direndam, bersihkan sarung 

tangan di dalam larutan klorin tersebut, lepaskan secara 

terbalik, kemudian rendam dalam larutan yang sama 

 Cuci tangan dengan sabun/larutan antiseptic, bilas dengan 

air bersih hingg bersih 
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Petunjuk Pembuatan 

 Larutan Klorin 
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   Bagian air (H2O) =  % konsentrat / sediaan            - 1 

                 % pengenceran / diinginkan 

       Bubuk (g/l) = % pengenceran/diinginkan   x 1000 

              % konsentrat/sediaan 



 Pencucian tidak dianjurkan menggunkan air panas  

 Menggunakan sabun atau detergen 

 Gunakan sarung tangan tebal/rumah tangga 

 Buka semua instrument yang mempunyai engsel dari 

kunci 

 Masukkan instrument dari wadah dekontaminasi ke 

dalam wadah yang berisi air dan sabun 

 Bersihkan bagian-bagian instrument yang kotor atau 

dicemari darah/cairan tubuh 
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Pencucian 
 
 Lakukan penyikatan di dalam air rendaman 

 Sikat dan seka hingga jelas tampak bersih 

 Bilas dengan air mengalir 

 Letakkan instrument di atas kain bersih 
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 Panas Basah  

 Kimiawi 

 

 Autoclave 

 Oven 

 Sterilisasi Kimiawi / 
Sterilisasi Dingin 

 



E. Pengelolaan Sampah 

Terinfeksi atau tidak, basah atau 

kering, tajam atau tidak 
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Pengolahan Limbah 

(medis / non medis 



Mencegah penyebaran infeksi 

ke petugas pengelola 

limbah/masyarakat 

Melindungi pengelola limbah 

dari cedera yang tidak 

disengaja 

Menciptakan citra bersih 

lingkungan 
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Petunjuk Penanganan Sampah  

 
 Gunakan tempat tahan karat, mudah dibersihkan dan 

bertutup 

 Letakkan tempat sampah di tempat yang mudah dijangkau 

 Gunakan peralatan khusus pembawa dan tempat sampah 

 Bersihkan kembali semua tempat sampah yang telah 
digunakan, kemudian bilas dengan larutan 
desinfektan/dekontaminasi 

 Pisahkan jenis sampah menurut : 

Sampah yang dapat dibakar : kertas, karton, sampah 
terkontaminasi seperti kassa dan pembalut bekas pakai 

Sampah yang tidak dapat dibakar: kaca, logam, dan plastic 
tahan api 

 Pakailah sarung tangan 

 Cuci tangan setelah menangani sampah 
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Belajar Mandiri 

 Sediaan cair Klorin 5,25%. Bagaimana perbandingan air DTT dan 

Klorin untuk membuat larutan klorin konsentrasi 0,1% dan 0,5%? 

 Sediaan padat Klorin 35%. Bagaimana perbandingan air DTT dan 

Klorin untuk membuat larutan klorin konsentrasi 0,1% dan 0,5%? 

 Sediaan cair Formaldehid 37%. Bagaimana perbandingan air DTT 

dan Formaldehid/Formalin untuk membuat larutan konsentrasi 

8%? 

 Cara membuat dan menggunakan tempat penimbunan sampah ? 

 Cara membuang: 

 Benda tajam 

 Limbah cair yang terkontaminasi 

 Limbah padat 

 Wadah bekas bahan kimia 
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