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Ayah Bunda, situasi pandemic covid-19 yang saat ini sedang kita hadapi bukan situasi 

yang mudah. Situasi ini penuh tantangan. Akhir tahun lalu kita dikejutkan dengan 

kemunculan virus covid-19. Makhluk tak kasat mata namun bisa mengakibatkan kematian. 

Tercatat sudah ribuan manusia yang meninggal akibat infeksi virus ini. Innalillahi wa inna 

ilaihi rajiuun. Sampai saat ini penelitian vaksin dan pengobatan infeksi virus covid-19 masih 

terus dilakukan. Kita berkejaran dengan waktu. Betapa virus ini mampu berpindah dari satu 

tempat ke tempat lainnya. Tapi, virus ini tidak akan sanggup bertahan lama jika tak 

menemukan inangnya. Maka, yang dapat kita lakukan adalah lakukan pola hidup sehat dan 

bersih agar tidak menjadi inang virus. Salah satunya adalah dengan rajin mencuci tangan 

dengan sabun dan air mengalir. Karena sabun dapat menghancurkan struktur “tubuh” virus. 

Lakukan cuci tangan sesering mungkin. Ketika akan makan, sehabis makan, juga setelah dari 

kamar mandi. 

Dalam keadaan sedang bepergian, atau sulit mencari sabun dan air, kita bisa 

menggunakan hand sanitizer. Saat ini banyak sekali produk baru hand sanitizer bermunculan. 

Kita perlu memahami bagaimana memilih produk hand sanitizer yang tepat. Jangan sampai 

kita menggunakan sanitizer yang keamanan dan mutunya belum terjamin. Alih-alih 

terlindungi dari virus, malah ada bahaya lain yang mengancam. Ayah Bunda, produksi hand 

sanitizer diawasi oleh Kementerian Kesehatan karena produk ini memiliki risiko terhadap 

kesehatan. Kategori produk ini adalah Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT). 

Produsen yang boleh memproduksi hand sanitizer adalah produsen yang memiliki Sertifikat 

Produksi PKRT. Kemudian, produk yang boleh diperjualbelikan adalah produk yang 

mendapat NIE (Nomor Izin Edar) dari Kemenkes.  

Mengapa hanya produsen yang tersertifikasi yang boleh memproduksi hand 

sanitizer? Hal ini untuk menjamin proses produksinya sesuai dengan GMP (Good 

Manufacturing Practice) sehingga terjamin mutu dan keamanannya. Mengapa hanya produk 

yang memiliki NIE yang boleh diperjualbelikan? Karena produk yang telah memiliki NIE 

artinya sudah terjamin efikasinya sebagai sanitizer karena telah melalui uji efektivitas yang 

dipersyaratkan oleh Kemenkes. Lalu, amankah sanitizer yang kita gunakan? Jika sudah 

memiliki izin edar, artinya Kemenkes sudah menilai keamanan dan mutunya, produksinya 

sudah sesuai dengan GMP, dan efikasinya telah terbukti, maka produk hand sanitizer yang 

aman adalah yang telah memiliki NIE. Jika hand sanitizer yang Ayah Bunda pakai memiliki 

izin edar, maka tidak perlu risau sanitizer yang digunakan aman atau tidak.  



 

 

Dalam kondisi pandemic saat ini, Kemenkes mengizinkan lembaga atau institusi 

memproduksi sanitizer, tetapi tidak boleh diperjualbelikan. Demikian Ayah Bunda sedikit 

pemaparan dari saya, semoga kita semua dapat menggunakan hand sanitizer yang aman 

dan efektif. BPOM juga mengizinkan produk hand gel atau hand spray dengan kandungan 

alkohol tinggi untuk membantu ketersediaan produk dengan fungsi sanitizer. Namun, 

produk ini tidak boleh diklaim sebagai sanitizer. Maka, jangan bingung ketika Ayah Bunda 

menemukan produk hand gel atau hand spray dengan kandungan alkohol tinggi tapi 

bernomor BPOM bukan Kemenkes. Produk bernomor BPOM termasuk dalam kategori 

kosmetik, tidak mempersyaratkan uji efektivitas terhadap kuman sehingga tidak boleh 

diklaim sebagai sanitizer. 

Sesi Tanya Jawab 
1. Dari :Hamba Allah, Walantaka “Saya pernah mendengar bahwa penggunaan hand 

sanitizer tdk hanya membunuh bakteri, tp jg bisa membunuh bakteri baik di 

dalamnya, sehingga tangan nanti bisa gampng dimasukin penyakit. Apa benar?. 

Terus jg kenalan yg punya pabrik kimia gitu jelasin kalau misalnya cuci tangan pake 

sabun ga matiin virus tp virusnya cuman ngalir ke selokan makanya lbh di anjurin 

pake hand sanitizer, apa benar?” 

 

Jawab : Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir akan merusak struktur 

“tubuh” virus. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir lebih efektif 

dibandingkan dengan penggunaan hand sanitizer karena membutuhkan waktu 

kontak dan tergantung bahan dan konsentrasi yang digunakan. Hand sanitizer diuji 

efektivitasnya dalam membunuh bakteri patogen. Terhadap microbiome 

kemungkinan ada pengaruhnya juga. Tetapi fokus kita adalah tidak membiarkan 

mikroorganisme patogen hidup. 

 

2. Dari : Idayatsih, PT. Multielok “1. Konsentrasi etanol yang digunakan lebih baik yg 60% 

atau 70% Karena catatan bahwa ethanol 70% yang dpt lebih efektif merusak dinding 

sel bacteri. 2. Bgmn cara aturan penggunaan hand sanitizer yg aman dan efektif?. 

Misalnya baru keluar beli barang semprot hand sanitizer, 30 menit kemudian pindah 

ketempat toko yang satunya apakah setelah itu menggunakan kembali”. 

 

Jawab : 1. Makin tinggi konsentrasi alkohol, makin efektif.  

Tidak perlu terlalu sering menggunakan sanitizer Bu. Karena kandungan alkoholnya 

yang tinggi dapat menyebabkan kulit menjadi kering. Gunakan ketika akan makan, 

misalnya. Atau ketika tidak menemukan air dan sabun. Misal ketika bepergian, ketika 

kita merasa tangan sudah terlalu banyak menyentuh barang, boleh diaplikasikan 

kembali sanitizernya. 

 

 



 

 

3. Dari Hamba Allah “Alkohol yang disarankan 70%, apabila menggunakan alkohol 

diatas 70% apakah membahayakan tubuh?”. 

 

Jawab: Penggunaan alkohol tinggi menyebabkan kulit kering bahkan iritasi. Perlu 

hati-hati saat menggunakan sanitizer dengan kandungan alkohol tinggi karena sifat 

alkohol mudah terbakar. 

 

4. Dari : Hamba Allah, Serang “1. Berapa kali maksimal penggunaan Hand sanitizer 

dalam sehari? 2. Bagaimana cara untuk mengetahui Hand Sanitizer yang asli/palsu? 

3. Seberapa efektifkah hand sanitizer dalam mencegah covid 19? 4. Pada kondisi apa 

saja hand sanitizer tidak direkomendasikan penggunaannya?”. 

 

Jawab :  

1. Tidak ada batasan penggunaan maksimal, pastikan saja tidak ada reaksi berlebihan 

pada kulit, misalnya terjadi iritasi atau alergi, sebaiknya dihentikan penggunaannya. 

Tetapi, tetap utamakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.  

2. Bisa cek di web Kemenkes : infoalkes.kemkes.go.id  

3. Tergantung bahan dan waktu kontaknya. Yang paling efektif adalah alkohol 70% 

waktu kontak 1 menit.  

4. Saat terjadi reaksi iritasi atau alergi pada kulit. 

 

5. Dari : Noples “mau nanya apakah ada bagian tubuh tertentu yg tidak boleh terkena 

hand sanitizer/gel?. Terus apakah bisa HS diaplikasiin di benda mati seperti HP, 

laptop, dompet? Karena saya kalau kemana2 tidak membawa disinfektan, dan takut 

jg walau tangan sudah disemprot HS tp benda2 lainnya masih ada virus/bakterinya”. 

 

Jawab : Jika terkena mata, bilas dengan air yang banyak. Bisa saja, sanitizer 

diaplikasikan kepada benda mati. Karena perbedaan sanitizer dan desinfektan pada 

keamanannya thd kulit, jika ada reaksi berlanjut hubungi dokter ya. 

 

6. Hamba Allah “Punten tanya kak, hand sanitizer kan mengandung alkohol, trs apakah 

ada dampak serius yg akan timbul kalau misalnya masih rada basah trs kena 

makanan dan tertelan?. Bagaimana hukum dalam islamnya kak kalau alkoholnya 

kemakan? . Trs make hand sanitizer abis wudhu bikin batal gak?”. 

 

Jawab : Sebaiknya menunggu kering baru menyentuh makanan atau mulut. Tetapi 

tidak akan menimbulkan keracunan jika dalam jumlah sangat sedikit. Tentang hukum 

alkohol sudah disampaikan di materi, sudah ada fatwanya untuk alkohol yang 

diproduksi oleh industri non khamr boleh digunakan. Sepemahan say tidak 

menyebabkan batal wudhu. 



 

 

7. Dari : Zahra, PT. Pentaza MK “1. Salam. Kami sudah memiliki izin edar dr kemenkes 

PKRT. Formula sanitizer yang kami gunakan awalnya memiliki kadar alkohol 70% 

(sblm adanya wabah covid-19). Seorang dokter menyarankan kami untuk mengikuti 

formula WHO yaitu menggunakan kadar 80% (jurnal) beberapa instansi juga 

mendukung, sehingga yang kami produksi saat ini dengan kadar 80%. Sy mau minta 

penjelasannya lebih lanjut mengenai formula WHO, apakah kadar Alkohol 80% 

efektif menghadapi virus covid-19? Mengapa untuk virus ini standar alcohol pd 

sanitizer dinaikan konsentrasinya?”. 

 

Jawab : Makin tinggi konsentrasi alkoholnya memang makin efektif. Tetapi 

kandungan alkohol yang terlalu tinggi juga perlu diperhatikan khawatir 

menyebabkan iritasi dan alergi. 

 

8. Dari: Hamba Allah “Apakah mekanisme perolehan izin kemenkes pada handsanitizer 

cukup sulit Bu? Karna saya pernah baca berita bahwa ada sebuah institusi yang 

memproduksi handsanitizer tsb namun belum bisa diedarkan karna terkendala 

perizinan. Sedangkan di sisi lain, masyarakat sangat membutuhkan handsanitizer 

tsb”. 

 

Jawab : Kebetulan tugas saya di kantor salah satunya mengurus perizinan 

pendaftaran hand sanitizer. Yang pertama, harus punya sertifikat produksi PKRT. 

Baru kemudian mengurus izin edarnya. Saat ini Kemenkes mempercepat proses 

perizinan hand sanitizer mengingat kebutuhannya yg tinggi. Namun dengan catatan 

dokumen yang lengkap dan pemenuhan standar GMP. 

 

9. Dari Anggia, Jakarta Utara “Apakah pernah ada kasus yg fatal akibat penggunaan 

sanitizar yang tidak tepat? apabila tangan alergi atau gatal2 akibat terlalu sering 

menggunakan sanitizer, bagaimana cara menanggulanginya?”. 

 

Jawab : Tetap harus dari indutri yang memiliki sertifikat produksi PKRT, Mbak. Kalau 

personal ingin mempunyai produk hand sanitizer bisa melakukan kontrak produksi 

dengan industri. Belum pernah mendengar kasusnya. Jika menggunakan hand 

sanitizer yang terdaftar Kemenkes, sudah ada penandaan peringatan yang wajib 

dicantumkan, untuk menghindari kesalahan penggunaan. Jika terjadi alergi, hentikan 

penggunaan sanitizer. Jika reaksi alergi berlanjut, konsultasikan pada dokter untuk 

mendapatkan resep antialergi. 

 

10. Dari : Hamba Allah “Awalnya pake hand sanitizer gel biasa saja setelah beberapa 

hari dan sering pake pake hand sanitizer gel tangan mulai gatal gatal. langsung saya  

 



 

 

ganti dengan hand sanitizer cair dan sampai sekarang tidak gatal lagi. 1. Pertanyaan 

adalah apakah kulit saya yg tidak cocok dengan hand sanitizer gel?”. 

 

Jawab : Reaksi yang muncul kemungkinan reaksi alergi. Sudah tepat menghentikan 

penggunaan dan beralih ke produk lain. Tetap lebih utama mencuci tangan dengan 

sabun dan air mengalir ya. 

 

11. Dari : Hamba Allah “apakah hand sanitizer ini efektif untuk membunuh virus? jika iya, 

sejauh apa pengaruhnya terhadap keamanan dan kesehatan tangan?”. 

 

Jawab : Efektivitasnya dipengaruhi berbagai hal, misalnya tergantung dari bahan, 

konsentrasi yang digunakan, dan waktu kontak. Ada potensi iritasi dan alergi. 

 

12. Hamba Allah “Ibu bagaimana sanitizer rumahan yg  dibuat dari aloevera and 

isopropyl alcohol? Apakah efektif juga?”. 

 

Jawab : Fiuhh.. ini sedang banyak juga ya DIY Hand Sanitizer.. hehe. Saya khawatir 

tentang efektivitasnya, karena konsentrasi alkohol yang digunakan tidak tau pasti. 

Jadi alih-alih merasa terlindungi, padahal tidak efektif. Disarankan, menggunakan 

sanitizer yang sudah memiliki izin edar Kemenkes. Jika tidak ada sanitizer, cuci 

tangan dengan sabun dan air mengalir lebih efektif. Membuat sendiri hand sanitizer 

mbak? Tidak direkomendasikan. 

 

13.  Dari : Hamba Allah “Alhamdulillah produk kami sudah ada uji lab, dan tidak 

membuat iritasi dan belum pernah mendengar keluhan seperti demikian. Yang kami 

gunakan Alcohol Food Grade. Apakah Alkohol food grade jg memiliki perbedaan 

tersendiri bu?”.  

 

Jawab : Alhamdulillah. Alkohol food grade harganya lebih mahal ya Bu dan biasanya 

digunakan untuk industri makanan/minuman. Sejauh pemahaman saya, belum ada 

aturan yang mengharuskan grade alkohol tertentu. Concernnya adalah pada 

keamanan dan efektivitasnya. Yang terpenting kadar methanol dari alkohol yg 

digunakan jgn sampai melebihi batas maksimal yang diperbolehkan  

 

14. Hamba Allah “Izin menanggapi mbak. Abi saya pernah menggunakan hand sanitizer 

dgn konsentrasi alkohol 80% di tengah lapangan dengan kondisi sedang terpapar 

sinar matahari yg banyak dan suhu cukup panas. Saat itu kondisinya abi saya ingin 

menggaruk di bagian leher, karena takut ada virus jd pakai HS nya dulu, ternyata 

efek yg ditimbulkan kulit di leher Abi saya seperti terbakar, perih, panas, dan bersisik. 

Kondisi saat itu tidak ada air di sana, jd abi saya bingung. Dan efek yg ditimbulkan  



 

 

cukup parah, karena sisiknya tdk berkurang, setelah beberapa hari agak memudar tp 

masih perih. Apakah ada penangan khusus mbak  terkait kasus tersebut? Dan iritasi 

yg ditimbulkan karena penggunaan yg tdk tepat? Atau karena kadar alkohol yg 

terlalu tinggi?”. 

 

Jawab : Setelah menggunakan sanitizer kemudian menggaruk leher ya mbak? 

Apakah ada luka ketika digaruk?. Kemungkinan karena alkoholnya yang tinggi dan 

ada luka di kulit maka menimbulkan reaksi perih dan iritasi. Sebaiknya konsultasikan 

ke dokter kulit untuk mendapatkan pengananan yang tepat ya Mbak. Atau coba 

oleskan VCO atau natural oil lainnya. 

 

Iya mbak, menggaruk leher. Tidak luka sebelumnya, hanya saja kondisi saat itu 

karena gatal bgt akhirnya setelah pakai tdk tunggu berapa menit dan langsung 

menggaruk. Efek yg ditimbulkan langsung perih, panas, dan bersisik merah Iya mbak 

sudah dioleskan minyak but but. 

 

15. Dari : Hamba Allah “Walaupun alkohol tertulis 70% apakah tetap tidak efektif? 

Apakah konsentrasi alkohol berubah ketika dicampur dengan Aloevera?”. 

 

Jawab : Iya, berubah, karena ada sedikit pengenceran.  

Kesimpulan 

Virus covid-19 mampu berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Tapi, virus ini 

tidak akan sanggup bertahan lama jika tak menemukan inangnya. Maka, yang dapat kita 

lakukan adalah lakukan pola hidup sehat dan bersih agar tidak menjadi inang virus. Salah 

satunya adalah dengan rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Karena sabun 

dapat menghancurkan struktur “tubuh” virus. Mencuci tangan dengan sabun dan air 

mengalir lebih efektif dibandingkan dengan penggunaan hand sanitizer. Lakukan cuci tangan 

sesering mungkin. Ketika akan makan, sehabis makan, juga setelah dari kamar mandi. 

Terkait penggunaan sanitizer, perlu hati-hati saat menggunakan sanitizer dengan kandungan 

alkohol tinggi karena sifat alkohol mudah terbakar. Semakin tinggi kadar alkohol memang 

semakin efektif namun ada potensi iritasi dan alergi. Jika terjadi alergi, hentikan penggunaan 

sanitizer. Jika reaksi alergi berlanjut, konsultasikan pada dokter untuk mendapatkan resep 

antialergi. Pilihlah sanitizer yang sudah mendapat izin edar Kemenkes dan gunakan 

seperlunya. Walau begitu, tetap utamakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.  

 


