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Abstrak. Produk hand sanitizer daun sirih telah dibuat dan disosialikasikan pada Kelompok 
Masyarakat Desa Tongalino, Kecamatan Lembo-Konawe Utara melalui program Pengabdian 
Masyarakat berbasis Prodi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) IAIN Kendari. 
Program pengabdian dilakukan dengan beberapa kegiatan, antara lain : (i) penyampaian 
materi singkat tentang Potensi dan Aplikasi Daun Sirih, serta (ii) metode sederhana 
pembuatan hand sanitizer berbahan daun sirih. Kegiatan pengabdian mendapat respon yang 

baik dari peserta. Ini ditandai dengan semangat peserta bertanya dan berbagi pengalaman 
serta fokus memperhatikan tahapan-tahapan pembuatan hand sanitizer. Selain 
meningkatkan soft skill peserta, hasil akhir kegiatan ini yaitu pembagian hand sanitizer daun 
sirih dan terjalinnya kerja sama antara Prodi Tadris IPA-IAIN Kendari dengan pemerintah 
desa Tongalino. Kerjasama yang terjalin selanjutnya menjadi modal bagi Prodi Tadris IPA-IAIN 
Kendari untuk mensukseskan visi, misi, tujuan, dan sasaran (VMTS) Tadris IPA tahun 2025. 
Kata kunci : Daun sirih, hand sanitizer, desa Tongalino, Tadris IPA-IAIN Kendari. 

 

 

Pendahuluan 
Hand Sanitizer merupakan istilah dari cairan pembersih tangan. Hand 

Sanitizer menjadi lebih dikenal masyarakat luas saat terjadi wabah COVID-
19, wabah yang disebabkan oleh serangan virus SARS-coV-2 (Lia., 2021). 

Saat ini, penanganan wabah COVID-19 masih menjadi prioritas pemerintah 
baik pusat, provinsi maupun daerah. Jumlah kasus masyarakat yang 

terpapar COVID-19 adalah 1,81 juta orang dengan jumlah yang meninggal 
50.262 orang. Berbagai kebijakan telah dipromosikan oleh pemerintah 
sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19, antara lain memakai 

masker, menjaga jarak, dan membersihkan tangan dengan air mengalir. 
Kegiatan membersihkan tangan oleh masyarakat, khususnya 

masyarakat perkotaan diganti dengan menggunakan hand sanitizer. Hand 
sanitizer dianggap lebih simpel, efektif membunuh mikroorganisme di 
tangan, mudah disimpan dan fleksibel (Utami, dkk., 2021). Pilihan 

masyarakat ini menyebabkan stok hand sanitizer di pasaran menjadi 
berkurang dengan harga jual yang juga meningkat (Saparuddin, dkk., 2020). 

Hal ini kemudian mendorong masyarakat akademik untuk melakukan 
inovasi dalam menghasilkan hand sanitizer alternatif, diantaranya adalah 

hand sanitizer yang terbuat dari ekstrak daun sirih. Daun sirih dikenal 
masyarakat akademik sebagai tanaman obat dengan kandungan senyawa 
bioaktif yang efektif membunuh mikroorganisme. Selain itu, daun sirih 

mailto:arhamzul88@yahoo.com


banyak dibudidayakan oleh masyarakat luas dan dapat diperoleh dengan 
harga murah. Kemampuan senyawa bioaktif daun sirih untuk diaplikasikan 

sebagai bahan aktif hand sanitizer telah diteliti dan dilaporkan, antara lain : 
ekstrak daun sirih dalam menurunkan angka kuman tangan (Hapsari, dkk., 

2019), daun sirih hijau untuk gel pencuci tangan (Opilia, 2016), dan daun 
sirih merah sebagai antiseptik tangan (Milala, dkk., 2018). 

Dalam upaya memberikan informasi potensi ekstrak daun sirih 

sebagai hand sanitizer kepada masyarakat luas, kami melakukan sosialisasi 
terhadap produk hand sanitizer daun sirih melalui program kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat berbasis prodi. Kegiatan dilakukan di desa 
Tongalino, kecamatan Lembo, kabupaten Konawe Utara. Pemilihan lokasi 
pengabdian dikarenakan lokasi tersebut berdekatan dengan aktivitas 

pertambangan nikel PT. Virtue Dragon, sehingga interaksi antar masyarakat 
sangat intens terjadi. Interaksi tidak hanya terjadi antara masyarakat lokal, 

akan tetapi interaksi juga terjadi antara masyarakat lokal dengan pekerja 
asing. Selain alasan tersebut, desa Tongalino banyak ditemukan daun sirih 
yang dibudidayakan oleh masyarakat setempat. Meskipun demikian, 

masyarakat belum mempunyai pengetahuan dan keahlian dalam 
memanfaatkan daun sirih untuk menghasilkan produk seperti hand 
sanitizer. 

 
       

Metode Pelaksanaan 

Metode kegiatan pengabdian dilakukan dengan dua tahapan yaitu : (i) 
pembuatan hand sanitizer daun sirih di laboratorium Kimia-IAIN Kendari, 

dan (ii) sosialisasi produk hand sanitizer daun sirih melalui Focus Group 
Discussion (FGD) bersama masyarakat binaan desa Tongalino, kecamatan 

Lembo - Konawe Utara. 
  

Pembuatan hand sanitizer daun sirih 

Pembuatan hand sanitizer dilakukan dengan merujuk pada metode 
yang telah dilaporkan sebelumnya oleh Tim Pengabdian Prodi Tadris IPA-

IAIN Kendari pada Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat, Vol 1 (2), 2020 
(Lamote, dkk., 2020). Metode tersebut meliputi penyortiran daun sirih, 
pencucian, pengeringan, penjarangan. Adapun tahapan pengerjaannya 

mengacu pada diagram kerja yang ditunjukan pada Gambar 1. 
 



 

Gambar 1. Tahapan kerja dalam pembuatan hand sanitizer daun sirih. 

 
Sosialisasi produk hand sanitizer  

Sosialisasi produk hand sanitizer dilakukan dengan membagikan 
produk hand sanitizer yang telah dikemas sebelumnya di laboratorium 

Kimia-IAIN Kendari kepada masyarakat binaan Desa Tongalina. Selain itu, 
sosialisasi produk hand sanitizer dilakukan melalui penjelasan tentang 
potensi dan aplikasi daun sirih dalam kegiatan focus group discussion yang 

dihadiri pemerintah Desa Tongalino. Kegiatan sosialisasi ditutup dengan 
penjelasan tentang metode sederhana pembuatan hand sanitizer berbahan 

daun sirih melalui kegiatan praktek. Cover kemasan hand sanitizer 
ditunjukan pada Gambar 2.  



 

Gambar 2. Cover kemasan hand sanitizer daun sirih buatan Prodi Tadri IPA-
IAIN Kendari. 

 
 

Hasil dan Pembahasan 
Sosialisasi produk hand sanitizer dalam kegiatan pengabdian ini 

dilaksanakan dengan beberapa kegiatan, yaitu (i) penyampaian materi 

tentang potensi dan aplikasi daun sirih, dan (ii) penyampain metode 
pembuatan hand sanitizer daun sirih disertai praktek. 

 
A. Potensi dan aplikasi daun sirih 

Sebelum menjelaskan potensi dan aplikasi daun sirih kepada 

masyarakat binaan Desa Tongalino, kegiatan diawali dengan pengenalan 
dan penjelasan secara ringkas tentang Prodi Tadris IPA-IAIN Kendari 

(Gambar 3a). Pengenalan diawali dengan penjelasan tentang Visi-Misi Prodi 
Tadris IPA, dimana uraikan visi-misi meliputi hal-hal berikut : 

Visi 

“Menjadi Program Studi yang Unggul dan Inovatif dalam Menghasilkan 
Tenaga Pendidik IPA Yang Berkualitas, Berkeperibadian Islami dan 

Berwawasan Transdisipliner Tahun 2025” 
 

Misi 
a. Menyelenggarakan pendidikan IPA yang unggul dan inovatif berbasis IT.  
b. Menyelenggarakan penelitian yang unggul dan inovatif pada bidang 

pendidikan dan terapan IPA melalui pendekatan transdisiplinari. 
c. Menyelenggarakan Pengabdian masyarakat yang unggul dan inovatif di 

bidang pendidikan dan terapan IPA melalui pendekatan transdisiplinari. 

d. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan Program Studi Tadris IPA 
yang berbasis IT. 

e. Menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan non 
kependidikan tingkat regional, nasional maupun internasional. 



 

Gambar 3. (a) pengenalan program studi Tadris IPA kepada peserta 

kegiatan, (b) penyampaian materi singkat tentang potensi dan aplikasi daun 
sirih, (c) penyampaian metode sederhana pembuatan hand sanitizer daun 

sirih.    
 

Penyampaian materi singkat tentang potensi dan aplikasi daun sirih 

(Gambar 3b) dilakukan dengan metode cemarah dan tanya jawab. Poin-poin 
penting yang disampaikan meliputi : (i) fungsi, bahan dasar dan jenis hand 
sanitizer yang banyak beredar dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas, (ii) 
alasan pemilihan bahan alami dan potensi penggunaannya, (iii) beberapa 

bahan alami yang telah diaplikasikan sebagai hand sanitizer dan pengenalan 
kandungan kimia (metabolit sekunder) dari bahan alami, dan (iv) 
pengenalan manfaat daun sirih sebagai bahan dasar hand sanitizer. 
Penyampaian materi dilanjutkan dengan menjelaskan metode sederhana 
pembuatan hand sanitizer daun sirih (Gambar 3c). Tahapan ini dimulai 

dengan pemilihan dan pengeringan daun sirih, pengambilan senyawa aktif 
melalui metode ekstraksi, cara pemisahan dan pengemasan. Hal penting 

yang dijelaskan kepada masyarakat adalah proses ekstraksi. Proses ini 
merupakan proses mendapatkan senyawa aktif dari bahan alami, sehingga 
beberapa parameter perlu diperhatikan, seperti penggunaan suhu, 

pemilihan pelarut, dan waktu ekstraksi. Parameter-parameter tersebut akan 
mempengaruhi kualitas dan jumlah senyawa aktif yang diperoleh. 

 

B. Praktik singkat pembuatan hand sanitizer daun sirih 
 Pada kegiatan pengabdian juga diperkenalkan cara sederhana 

pembuatan hand sanitizer daun sirih (Gambar 4). Tujuan dari kegiatan ini 
agar masyarakat binaan desa Tongalino mempunyai pengalaman dalam 
penyiapan dan pembuatan hand sanitizer daun sirih untuk digunakan pada 

skala perumahan. Dalam praktik diperlihatkan sampel daun sirih yang baik 
untuk pembuatan hand sanitizer. Adapun kriteria pemilihannya meliputi 



kesegaran daun, warna daun, umur dan ukuran daun. Selain itu, dalam 
praktik juga diperlihatkan cara preparasi daun sirih, pengukusan dan 

pemisahan ekstrak daun sirih. 

 

Gambar 4. Praktik sederhana pembuatan hand sanitizer daun sirih. 
 

 Kegiatan dilanjutkan dengan pembagian produk hand sanitizer daun 

sirih kepada masyarakat binaan desa Tongalino (Gambar 5). Produk hand 
sanitizer yang dibagikan sebelumnya telah dibuat di laboratorium Kimia-

IAIN Kendari. Masyarakat binaan diperkenalkan warna khas dari ekstrak 
daun sirih dan bagaimana cara menjaga kesegaran ekstrak daun sirih. 

Dalam tahap ini juga disampaikan kepada peserta bahwa penggunaan 
produk yang dibagikan  belum dapat dikomersialkan. Hal ini dikarena 
produk belum mendapat izin Depkes dan BPOM. Sehingga penggunaan 

hand sanitizer yang dibagikan masih bersifat terbatas. 



 

Gambar 5. Pembagian produk hand sanitizer daur sirih kepada peserta 
kegiatan. 

 
 

 Sebagai penutup dari kegiatan ini, Prodi Tadris IPA-IAIN Kendari 
bersama pemerintah desa Tongalino, kecamatan Lembo-Konawe Utara 
melakukan penandatangan MoU dalam bidang pengabdian masyarakat 

(Gambar 6a). Pemerintah desa Tongalino mengharapkan adanya kegiatan 
pembinaan lanjutan, sehingga masyarakat desa Tongalino dapat lebih 
kreatif dan inovatif dalam mengolah dan memanfaatkan bahan-bahan alami 

yang tumbuh di wilayah desa Tongalino.  Selain penandatangan MoU, 
kegiatan ditutup dengan foto bersama antara masyarakat binaan desa 

Tongalino dengan tim pengabdian Prodi Tadris IPA-IAIN Kendari (Gambar 
6b). 



 

Gambar 6. (a) penandatangan MoU antara Prodi Tadris IPA dan pemerintah 

Desa Tongalino; (b) foto bersama Tim Pengabdian Masyarakat Prodi Tadris 
IPA dengan masyarakat binaan Desa Tongalino. 

 
 
 

Kesimpulan 

Kegiatan pengabdian masyarakat Prodi Tadris IPA-IAIN Kendari yang 
dilaksanakan di Desa Tongalino, Kecamatan Lembo – Konawe Utara 

merupakan bagian pelaksanaan fungsi Tri dharma perguruan tinggi bidang 
pengabdian kepada masyarakat. Secara umum, kegiatan pengabdian 

mendapat respon yang positif, baik dari pemerintah desa maupun kelompok 
masyarakat binaan. Dalam kegiatan ini, masyarakat binaan mendapat 
pengetahuan baru tentang manfaat dan aplikasi lain dari daun sirih, Selain 

itu, masyarakat mendapat pelatihan tentang metode pembuatan hand 
sanitizer daun sirih yang dapat diaplikasikan di rumah. Akhir dari kegiatan 

ini yaitu terjalinnya kerjasama antara Prodi Tadris IPA-IAIN Kendari dengan 
pemerintah Desa Tongalino dalam bidang pengabdian masyarakat. Ini akan 

membantu Prodi Tadris IPA untuk terus mengembangkan inovasi terbaru 
pada bidang IPA dan mengaplikasikannya kepada masyarakat luas. 
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