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Deskripsi Kegiatan 

 Belakangan ini Indonesia khusus nya Provinsi Aceh sedang berupaya menanggulangi virus 

corona yang merupakan wabah global dapat menyebabkan kematian. Salah satu penyebarannya 

melalui kontak fisik antar manusia dengan manusia. Baik berjabat tangan maupun percikan ludah 

saat berkomunikasi. Untuk mengatasi beberapa hal diatas perlu dilakukan pemutusan penyebaran 

virus tersebut. Salah satunya melakukan pencuciaan tangan dengan menggunakan sabun atau pun 

hand sanitizer secara berkala setelah melakukan kegiatan baik didalam rumah maupun diluar 

rumah. namun yang menjadi permasalahan adalah produk-produk tersebut habis dipasaran 

komersial dikarenakan adanya kegiatan panic buying oleh masyarakat dalam sekala besar, 

sehingga terjadi kelangkaan. Hal tersebut juga diikuti naiknya harga satuan terhadap hand 

sanitizer. Hand sanitizer menjadi fenomena karena barang tersebut mudah dan praktis dibawa. 

Selain itu penggunaanya tidak merepotkan dan efektif terhadap penyebaran virus baik corona 

maupun baktri menempel lainnya. Atas permasalahan tersebut, Tim Prodi Kimia merasa perlu 

melakukan pengabdian kepada masyarakat disekitas kampus untuk membuat dan 

mendistribusikan hand sanitizer dalam rangka melawan penyebaran Covid 19. Banyak produk 

hand sanitizer yang beredar di masyarakat dengan berbagai jenis dan bentuk yang ditawarkan 

namun Tim prodi Kimia merasa bahwa barang yang ditawarkan tidak sesuai dengan standar yang 

ditetapkan oleh World Health Organization (WHO) dan Balai Pengawas Obat dan Makan (BPOM) 

terhadap bahan aktif nya. Begitu juga terhadap efesiensi dan efektifitas terhadap kemampuan hand 

sanitizer yang ada dipasaran belum tentu mampu membunuh virus, bakteri maupun kuman 

penyakit. Regulasi yang dilakukan adalah membuat Tim kerja Pengabdian yang memiliki tugas 

masing-masing terdiri dari Tim pengumpul donasi, Tim teknis pembuatan, Tim distribusi dan Tim 

Sosialisasi. 

 

Manfaat Kegiatan 

 Kegiatan ini memiliki beberapa manfaat baik untuk pemerintah, masyarakat maupun 

dosen sendiri yaitu : 

1. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan mampu membantu kegiatan pemerintah dalam 

sosialisasi kepada masyarakat virus corona yang sedang mewabah di Indonesia khususnya 

Provinsi Aceh 

2. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu mengatasi kelangkaan hand sanitizer di 

masyarakat khususnya tempat-tempat publik desa seperti kantor balai desa, masjid dan 

tempat lainnya yang dianggap rawan penyebaran. 

3. Diharapkan juga kegiatan ini sebagai bentuk rasa kepedulian dosen maupun civitas 

akademik Prodi Kimia Fak. Sains dan Teknologi kepada masyarakat untuk dapat diikuti 

oleh citivas akademis lainnya baik dilingkungan kampus maupun kampus lainnya.  



Tim Pelaksana 

 Untuk mengakomodir kegiatan yang sudah direncanakan perlu dilakukan sebuah susunan 

pelaksana yang dikoordinir oleh Khairun Nisa, M.Si (Ketua Prodi Kimia) kemudian dibagi sesuai 

susunan berikut : 

1. Tim pengumpul donasi 

- Dr. Azhar Amsal, M.Pd 

- Khairiah Syahabuddin, M.Sc., M. TESOL, Ph.D. 

- Fitriyani, M.Ag 

- Budi Azhari, M.Pd 

2. Tim teknis pembuatan 

- Febrina Arfi, M.Si 

- Reni Silvia Nasution, M.Si 

- Cut Nuzlia, M.Sc 

- Bhayu Gita Bernama, M.Si 

- Nizar Maulida, S.Si 

- Afrina Azzahra(Mahasiswa) 

- Maulida Juliana (Mahasiswa) 

- Heri Hasmizal (Mahasiswa) 

- Surya Adi Saputra (Mahasiswa) 

- Rivaldi Pratama (Mahasiswa) 

3. Tim distribusi 

- Muammar Yulian, M.Si 

- Muhammad Ridwan Harahap, M.Si 

- Afifuddin Muamar (Mahasiswa) 

- Syahrul Alaidin (Mahasiswa) 

4. Tim Sosialisasi 

- Ima Dwitawati, MBA 

- Nurul Fakhriah, M.Arch 

 

Jadwal Kegiatan 

 Pelaksanaan kegiatan ini dibagi menjadi 3 tahap yaitu : 

1. Tahap Donasi : 

Tim Pengumpul Donasi mulai bekerja dari tanggal 16 Maret 2020 setelah ditetapkan 

adanya orang dalam pengawasan (ODP) terkait COVID 19 disertai kegiatan Work From 

Home (WFH) oleh Kementerian Agama republik Indonesia di Banda Aceh dengan 

menyebar melalui sosial media berupa WA grup internal. Bersamaan dengan itu dibentuk 

tim teknis pembuat Hand sanitizer yang diakomodir oleh Ketua Prodi Kimia 

2. Tahap Pembuatan Hand sanitizer 

Pembuatan hand sanitizer mulai dilakukan tanggal 17 Maret 2020 dengan memanfaatkan 

bahan – bahan yang ada di laboratorium Multifungsi Kampus UIN Ar-Raniry. Bahan-

bahan yang dibutuhkan adalah Etanol 96% (p.a), Peroksida (p.a), Gliserol (p.a) dan Air 

destilat. Bahan-bahan tersebut relatif sering digunakan untuk praktikum mahasiswa dan 

penelitian dosen-dosen. Namun setelah merebaknya kasus virus ini, persediaan di 



laboratoium tidak cukup untuk dibagikan kepada masyarakat. sehingga perlu dilakukan 

pemesanan dari luar Banda Aceh. Hand  Sanitizer dibuat sesuai dengan anjuran dan takaran 

yang diberikan WHO dan BPOM dengan komposisi untuk membuat 1 liter Hand sanitizer 

dibutuhkan Etanol 96% sebanyak 833 mL, Peroksida 3% 41,7 mL, Gliserol 14,5 mL dan 

Air destilatat 110,8 mL. Keseluruh bahan tersebut dicampurkan lalu diaduk hingga 

homogen. Setelah selesai dihomogenkan, hand sanitizer lalu diinkubasi di lemari sterilisasi 

dengan menggunakan sinar UV selama 4 hari. 

3. Tahap Sosialisasi dan Distribusi 

Pembuatan kemasan dilakukan tim sosialisasi dan distribusi dengan mencetak stiker 

sebagai bukti tanggung jawab seluruh tim pada pembuatan hand sanitizer tersebut. kegiatan 

ini dimulai tanggal 2 April setelah masa sterilisasi selesai. Tim membagikan ke tempat-

tempat publik sekitar kampus seperti mesjid dan kantor Balai Desa.    

 

 

Lampiran 

 

Kegiatan Pembuatan Hand Sanitizer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kegiatan Sosialisasi dan distribusi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bersama Ketua Salimah Banda Aceh  

 

Bersama Perwakilan Kantor Camat 

Baitussalam Kab. Aceh Besar 

 

Bersama Perwakilan Tokoh Masyarakat 

Kec. Lamreh Kab. Aceh Besar 

 

Bersama Perwakilan Tokoh Masyarakat 

Gampong Blang Krueng Desa Kahju  Kab. 

Aceh Besar 

 



 

 

Penutup 

 Demikian laporan pengabdian ini di perbuat sebagai bukti tertulis kegiatan yang sudah 

dilakukan. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu kelancaran kegiatan ini. 

Semoga Allah SWT senantiasa membantu dan memberikan kesehatan kepada kita semua dalam 

mengatasi wabah Corona. Amiin. 

 

Assalamualaikum Wr.Wb 

 

 

Hormat Kami, 

Ketua Prodi Kimia

Khairun Nisah, M.Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


