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KATA PENGANTAR

Masyarakat Indonesia sangat rentan terhadap ancaman berbagai macam bencana yang 
dapat menimbulkan krisis kesehatan. Dampak bencana dapat diminimalisir jika masyarakat 
mempunyai informasi yang cukup serta didorong dengan budaya pencegahan dan 
ketahanan terhadap bencana. Anak-anak, sering kali berada dalam posisi paling rentan 
ketika terjadi bencana, terutama jika pada saat kejadian bencana, anak-anak sedang 
belajar di sekolah. Oleh karena itu pemahaman tentang pengurangan risiko krisis 
kesehatan akibat bencana harus ditanamkan sedini mungkin menggunakan jalur formal 
(kurikulum pendidikan) maupun informal untuk menjangkau anak-anak usia sekolah.
 
Anak-anak dapat berperan aktif dalam mitigasi bencana dan dapat menjadi target sasaran 
yang tepat untuk edukasi bencana. Pengenalan siaga bencana dan krisis kesehatan untuk 
anak usia sekolah dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya melalui buku komik. 
Konten dalam komik biasanya disajikan secara visual agar menarik dan meningkatkan minat 
baca anak-anak serta dapat dijadikan sarana pembelajaran.  Selain itu komik juga diminati 
oleh berbagai kalangan, tidak hanya anak usia sekolah saja.

Berdasarkan hal tersebut, maka Pusat Krisis Kesehatan membuat 5 (lima) seri Komik 
Kesiapsiagaan Krisis Kesehatan, yaitu komik tentang COVID-19, Adaptasi Kebiasaan Baru, 
Banjir, Kebakaran Hutan dan Lahan serta Gempa dan Tsunami. Dalam komik ini disajikan 
mengenai informasi tentang upaya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi 
bencana dengan kondisi yang relevan terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi membantu 
memberikan masukan dan pemikirannya dalam penyusunan komik ini. Semoga Komik 
Kesiapsiagaan Krisis Kesehatan ini dapat bermanfaat bagi anak sekolah, para pendidik, 
pengelola program bencana, maupun masyarakat pada umumnya.

Jakarta, November 2020
Kepala Pusat Krisis Kesehatan

dr. Budi Sylvana, MARS





Kita tidak pernah tahu

kapan gempa bumi akan

terjadi

semua bisa terjadi

tiba-tiba tanpa ada

tanda-tanda sebelumnya.

Kamar kita yang 

nomor 39 ya.

ayo buruan

pa ma!

dimas!

pelan-

pelan 

ya 

sayang!
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akhirnya kita 

sampai...

wah, asyik

kamarnya luas 

sekali pa!

selamat datang 

di kamar kita

pemandangannya 

juga langsung 

menghadap ke 

pantai.

bersyukur ya kita 

dapat kamar yang 

strategis
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saat SEMUA sibuk

dengan berbagai

aktivitasnya...

...kadang mereka lupa,

bahwa bencana bisa

terjadi kapan saja.
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eh?

gempaaa!!!

gempaaa!!!

cepat keluar!

gempa, cepat

sembunyi di 

bawah meja!

lariii!!!
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jangan panik, kita 

harus tetap tenang!

tetap jaga 

keseimbangan 

tubuh dan 

lindungi kepala 

ya.

kita tunggu sampai 

goncangannya 

mereda

setelah terasa 

cukup aman, kita 

harus segera 

keluar ke ruang 

terbuka.

tenang sayang, 

ada papa mama 

di sini.

tapi dimas 

takut pa...
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goncangannya 

sudah cukup 

mereda

jangan gunakan 

lift ketika 

terjadi gempa!

tetap  tenang, 

selalu waspada, 

dan perhatikan 

jalan!

kita pakai 

tangga darurat 

saja!

ayo kita 

keluar!

awas! 

hati-hati 

reruntuhan!
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meskipun gempanya 

sudah reda, tapi 

kita harus waspada 

terhadap gempa 

susulan.

ayo kita pergi ke 

titik kumpul di 

tempat parkir 

mobil!

itu titik 

kumpulnya!

karena itu, kita harus 

segera menjauhi bangunan 

tinggi ataupun tiang listrik 

dan pergi ke area yang 

lapang!
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semua orang

 berkumpul di titik 

kumpul ini.

pengumuman darurat! 

telah terjadi gempa 

dengan kekuatan 7,9 

magnitude dengan

kedalaman 10 km

seluruh 

masyarakat 

dihimbau untuk 

segera melakukan 

evakuasi dengan 

mengikuti jalur 

evakuasi!

gempa ini 

berpotensi tsunami
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segera evakuasi ke 

tempat yang lebih 

tinggi!

seluruh masyarakat 

langsung melakukan 

evakuasi sesuai 

arahan lembaga yang 

berwenang
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beberapa menit kemudian, 

hal yang tidak diharapkan 

pun terjadi.

burung-burung 

terlihat terbang 

mendekat ke arah 

pantai.

dan dari kejauhan, 

terlihat ombak 

yang sangat tinggi.

air laut tiba-tiba mengalami 

penyurutan yang sangat 

drastis
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tsunami benar-

benar terjadi!
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gelombang tsunami 

setinggi 15 meter 

terjadi di selatan 

pulau jawa pada pukul 

18:15 WIB sore tadi.

beruntung, tidak banyak 

korban dalam kejadian ini, 

karena seluruh masyarakat 

mengikuti prosedur

 evakuasi dengan baik.

akibat bencana ini, ribuan 

rumah hancur dan terendam 

air akibat tsunami yang 

menerjang bagian pesisir 

pantai.

saat ini, ribuan warga 

mengungsi di pos 

pengungsian untuk 

mendapatkan perawatan 

dan tempat tinggal

 sementara.
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seluruh masyarakat yang 

tedampak mengungsi sementara di 

tenda pengungsian yang telah 

disediakan oleh pemerintah dan 

badan penanggulangan bencana

bantuan dari berbagai daerah 

langsung berdatangan untuk 

membantu para pengungsi

tenaga medis dan para relawan 

berkumpul untuk memberikan 

pertoloingan dan pelayanan 

kesehatan di tenda-tenda 

pengungsian.
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dimas, kita tinggal 

di sini sementara 

waktu sampai 

semuanya kembali 

normal ya nak.

selama tinggal di 

pengungsian ini, 

kita harus bisa 

hidup berbagi.

karena itu, dimas 

tunggu di sini dulu 

untuk sementara 

waktu ya...

sebagai tenaga 

medis, papa dan 

mama juga punya 

tanggung jawab 

untuk membantu 

orang-orang.

dimas dan keluarganya 

juga turut menjadi 

pengungsi yang tinggal 

sementara di tenda 

pengungsian.
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oiya, papa 

sudah siapkan 

tas siaga 

bencana ini 

buat kamu 

bawa ya...

Tas siaga adalah 

tas yang berisi 

kebutuhan pokok 

minimum yang 

diperlukan untuk 

bertahan 3 hari 

dalam kondisi 

darurat.

tas siaga 

bencana itu 

apa pa?

power bank

dokumen
penting

masker

kotak p3K
(obat pribadi)

senter

handphone
air mineral

pakaian

peluit

radio

uang tunai

makanan instan

peralatan mandi
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dimas ingin jadi 

orang yang

bermanfaat seperti 

papa dan mama.

kalau gitu, kamu bisa 

memberikan bantuan 

kepada mereka yang 

rentan seperti orang 

tua, anak-anak, bayi, 

atau ibu hamil.

bagus dimas... 

papa bangga 

padamu.

bolehkah dimas 

juga ikut 

membantu 

orang-orang?

pa...

pakai isi tas itu 

kalau kamu butuh 

apa apa. papa pergi ke 

pos kesehatan 

dulu ya
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kemudian dimas pun 

turut membantu para 

pengungsi yang 

membutuhkan 

bantuannya.

para tenaga medis yang lain, 

termasuk papa dan mama 

dimas juga turut memberikan 

pelayanan kesehatan kepada 

para pengungsi.

para relawan menghibur 

anak-anak untuk menghilangkan 

trauma dan juga memberikan 

edukasi terkait bencana yang 

terjadi
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selama beberapa hari, semua 

pengungsi tidur di tenda 

pengungsian dengan kondisi 

seadanya.

karena itu, seluruh pengungsi 

harus memiliki kesadaran untuk 

selalu memperhatikan penggunaan 

air bersih dan menjaga kebersihan 

dalam kondisi seperti ini, sangat 

rentan terjadinya penyebaran 

penyakit akibat kurangnya fasilitas 

air bersih dan juga sanitasi yang 

tidak terjaga.
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hingga setelah beberapa 

minggu  berlalu, kondisinya 

berangsur membaik.

sisa puing-puing dan 

genangan air masih 

terlihat dimana mana.

dengan adanya bencana ini, 

kita semakin menyadari 

pentingnya mempelajari 

mitigasi...

seluruh masyarakat 

dibantu para relawan

bergotong royong untuk 

membersihkan sisa-sisa 

reruntuhan
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agar orang-orang yang 

kita cintai bisa selamat 

dari bencana yang bisa 

terjadi kapanpun dan 

dimanapun.

selesai
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