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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





Beberapa waktu yang lalu pemerintah 

menerapkan Pembatasan Sosial Berskala 

Besar (PSBB) untuk mengurangi penyebaran 

Covid-19 yang masih berlangsung sampai 

saat ini.

dengan peraturan tersebut, 

banyak perusahaan yang 

meliburkan karyawannya dan 

menerapkan sistem bekerja di 

rumah (work from home)

namun, dengan keadaan seperti ini, 

tidak sedikit perusahaan yang 

mengalami kerugian dan membuat 

jatuhnya perekonomian

pemerintah menyadari bahwa 

kondisi seperti ini tidak mungkin 

berlangsung seterusnya.
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karena itu, pemerintah membuat 

kebijakan dengan membuat 

protokol kesehatan yang wajib 

diikuti semua pihak demi 

keberlangsungan sektor 

ekonomi yang semakin memburuk.

mau tidak mau, masyarakat harus 

menyesuaikan diri dengan kondisi 

yang sedang terjadi.

kondisi seperti inilah yang 

disebut dengan adaptasi kebiasaan 

baru atau biasa disebut dengan 

kondisi “new normal”

mulai minggu depan, masyarakat 

sudah diperbolehkan untuk 

menjalani aktivitas dengan 

tetap mematuhi seluruh 

protokol kesehatan yang 

berlaku.

seluruh perusahaan dan kantor 

sudah mendapatkan izin untuk 

beroperasi dengan syarat dan 

ketentuan yang berlaku.

kami meminta seluruh masyarakat 

untuk mematuhi seluruh protokol 

yang telah dibuat oleh pemerintah 

demi kemaslahatan bersama.
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adek mainnya sama mama 

dulu ya...kalo ayah puilang 

kantor, kita nanti main-main 

lagi kok.

baik pak...

terimakasih informasinya.

baik, saya akan beritahu 

karyawan yang lain.

gimana pa?

yah...kalo gitu ayah jadi 

ngga bisa nemenin adek 

main lagi ya?

barusan pak rudi 

memberitahu kalau 

minggu depan kantor

sudah masuk seperti 

biasa ma.
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wah, selamat datang kembali  

pak bambang, akhirnya 

setelah 3 bulan tidak ketemu, 

sekarang bisa ketemu lagi

minggu berikutnya 

hari pertama menjalani 

new normal di kantor

wah iya pak rudi, 

gimana kabarnya 

pak?

maaf pak, saya 

periksa suhu 

tubuhnya dulu ya...

baik pak, silakan.

selamat pagi

pak rudi.

36,5  C ya pak suhunya
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baik pak...yah meskipun 

harus memakai masker 

begini, setidaknya 

senang bisa ketemu 

bapak lagi.

oiya, maaf pak, 

sebelumnya kita 

harus mematuhi 

protokol kesehatan 

di kantor... silakan cuci 

tangan dulu di 

sebelah sini pak...

wah, sudah

disediakan semua 

protokolnya ya...

iya pak, demi kesehatan 

semuanya...oiya ini juga 

ada hand sanitizer buat 

dibawa.

kalo hand sanitizer 

saya bawa dari rumah 

pak. tadi disiapkan sama 

istri.

wah bagus 

kalau begitu.

mari silakan ikut 

saya pak, berkasnya

ada di belakang...

Baik pak...
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sekarang kantor kita sedang 

menerapkan panduan yang 

dikeluarkan kemenkes pak, 

makanya semuanya musti 

diterapkan dengan ketat.

oiya, kabarnya pak rudi 

yang jadi penanggung 

jawab untuk menjalankan 

semua protokol new 

normal di kantor ya pak?

betul pak, makanya 

saya harus pastikan 

semuanya berjalan 

dengan baik.

sebetulnya kebijakan 

protokol masa 

adaptasi kebiasaan 

baru ini bagaimana 

sih pak?

jadi ada beberapa poin 

utama yang menjadi 

arahan bagi manajemen 

setiap perusahaan untuk 

merapkan protokol 

kesehatan di tempat 

kerja

poin pertama, perusahaan 

harus memantau terus 

perkembangan kasus 

covid-19 di wilayahnya 

melalui website yang sudah 

disediakan pemerintah
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berikutnya, harus ada 

pembentukan tim penanganan 

covid-19 di setiap perusahaan, 

seperti yang sedang saya 

tangani ini pak

kalau dari tim 

penanganan, 

tugasnya apa saja 

memang pak?

kalau itu, saya dan tim 

bertugas membuat kebijakan 

dan prosedur pelaporan 

jika ada kasus covid-19 di 

dalam perusahaan pak.

yang tidak kalah penting 

sebetulnya adalah memberi-

kan edukasi kepada para 

pekerja untuk tidak memper-

lakukan kasus positif covid-19 

sebagai stigma yang negatif.

karena tidak sedikit pak, orang 

yang diduga positif covid-19 

sudah mendapat perlakuan yang 

kurang baik dari lingkungannya. 

itu yang kami upayakan agar 

tidak terjadi di perusahaan ini. 
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kami juga mengatur kebijakan bagi 

pekerja yang bisa mengerjakan 

pekerjaan di rumah dan pekerja 

yang harus datang ke kantor.

nah, bagi pegawai yang 

diharuskan datang ke kantor 

seperti kita sekarang, kami 

juga memastikan semua 

protokol kesehatan berjalan 

dengan baik.

oh begitu...pantas saja tadi 

pengecekannya di depan cukup 

ketat. memangnya apa saja 

pak yang harus dipatuhi 

pegawai yang harus datang ke 

kantor?

ini menjadi salah satu upaya 

untuk mengurangi interaksi 

dan berkumpulnya para 

pegawai di kantor.
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selanjutnya, pegawai 

diminta untuk mengisi self 

assessment sebelum masuk 

kerja untuk mengetahui 

kondisi kesehatannya.

untuk sementara, waktu 

kerja juga diperpendek 

karena menerapkan 

sistem shifting.

wah bagus itu, 

jangan sampai imun 

para pekerja menurun 

akibat kelelahan.

semua petugas tadi 

juga menjalankan 

tugasnya dengan 

sangat baik. 

untuk para pegawai yang harus 

datang ke kantor, perusahaan 

diwajibkan untuk menerapkan 

prosedur pengecEkan suhu tubuh 

menggunakan thermogun

dimana-mana sudah seperti itu 

pak peraturannya. makanya 

kami hanya menjalankan 

kewajiban sebaik mungkin demi 

kebaikan bersama

iya pak rudi, memang itu semua 

upaya yang bisa kita lakukan 

untuk menghentikan penyebaran 

covid-19.
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jadi, sistem shifting 

yang diterapkan 

dilakukan sebanyak 3 

kali pak.

yaitu shift pagi, 

siang, dan malam

tapi, shift 3 yang dimulai 

dari malam hari hanya 

dilakukan oleh  pegawai 

yang usianya masih di 

bawah 50 tahun pak

iya pak, makanya saya tadi 

lihat ada banyak suplemen 

dan vitamin c di meja 

kantor.

untuk protokol yang 

paling penting, semua 

pekerja diwajibkan 

untuk memakai masker 

setiap saat

wah, kalau semua perusahaan 

menerapkan protokol ini, pasti 

semua pegawai merasa nyaman 

untuk kerja dalam kondisi 

pandemi begini

perusahaan juga menyediakan asupan 

makanan dan nutrisi agar kesehatan 

para pegawai tetap terjaga.
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mari masuk pak. nanti semua 

data yang ada di dalam berkas 

ini direkap, lalu disalin dalam 

bentuk digital ya pak.

kalau sudah selesai, 

tolong langsung kirimkan 

ke bagian sdm dan keuangan 

ya pak!

baik pak, kalau gitu 

setelah ini langsung 

saya kerjakan.

oiya pak, dari tadi saya 

melihat petugas 

kebersihan menyemprot 

fasilitas kantor

apa itu bagian dari 

protokol kesehatan 

yang wajib dilakukan 

perusahaan?

baik kalau gitu, kita 

kembali ke depan ya...

siap pak!

nah, ini dia!
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oiya betul pak, pihak kantor 

juga wajib memperhatikan 

kebersihan lingkungan 

sekitar dengan sangat 

detail.

pembersihan tempat kerja 

dilakukan menggunakan 

disinfektan secara 

berkala.

untuk memfasilitasi 

tempat kerja yang 

aman dan sehat...

kualitas sirkulasi 

udara di tempat 

kerja juga harus 

diperhatikan

sebentar pak, karena 

saya tadi baru menyentuh 

pintu, saya harus 

langsung cepat cuci 

tangan.

terutama di tempat-tempat 

yang banyak disentuh seperti 

pegangan pintu, tangga, 

tombol lift, dan peralatan 

umum lainnya.

4 5

2 3

G 1
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di setiap fasilitas cuci 

tangan, kami juga mema-

sang panduan cuci 

tangan dengan sabun 

yang benar.

hand sanitizer dengan 

konsentrasi alkohol 

minimal 70% juga 

disediakan di beberapa 

tempat pak.

pekerja juga dihimbau 

untuk selalu menerapkan 

jaga jarak minimal 1 

meter sesuai 

anjuran who.

karena itu, perusahaan juga 

mengkondisikan di beberapa 

tempat dengan memberikan 

jarak antar meja dan kursi 

minimal 1 meter.

wah, keren pak...memang 

banyak orang yang belum 

menyadari cara mencuci 

tangan yang benar, 

termasuk saya. haha
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bagus, sudah menerapkan 

etika bersin yang baik, jangan 

lupa maskernya dipakai, kalau 

merasa kurang sehat, mohon 

segera melapor ya..”

 buang tisu bekasnya 

ke tempat sampah 

tertutup ya dan 

segera cuci tangan 

ya!

baik pak,

terimakasih

sudah diingatkan!

baik pak, siap.

diantaranya adalah 

dengan rajin mencuci 

tangan dengan sabun dan 

air mengalir minimal 20 

detik seperti ini.

oh, jadi begitu cara 

mencuci tangan yang 

benar?

yang terpenting dari semua itu adalah 

kita harus selalu membiasakan diri untuk 

menerapkan perilaku hidup bersih dan 

sehat kapanpun dan dimanapun

kemudian, selalu 

membiasakan etika batuk dan 

bersin dengan menutup mulut 

dan hidung dengan lipatan 

siku atau tisu.
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kami juga 

mengadakan 

olahraga pagi 

bersama lho pak.

jarak aman kami atur 

supaya kesehatan para 

pekerja tetap bisa 

terjaga

wah, menarik pak.

itu juga sebagai 

hiburan buat para 

pegawai lho

iya pak, karena bahagia 

itu juga salah satu 

cara untuk menjaga 

imunitas tubuh.

makan makanan bergizi 

seimbang juga kami 

sediakan di kantor

setiap hari.

untuk alat-alat pribadi seperti 

alat sholat, alat makan, dan 

lainnya kami anjurkan tiap 

pekerja untuk bawa sendi-

rI-sendiri dari rumah.

intinya, semua pegawai harus 

memiliki peran masing-masing 

untuk menjaga kesehatannya, 

meskipun itu di luar kantor.

betul pak, karena bisa jadi 

ketika di kantor sudah sangat 

aman, belum tentu ketika 

perjalanan di luar kantor 

mereka aman.
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memang, yang harus 

dibangun itu kesadaran 

tiap individunya ya pak.

oh iya, sosialisasi dan edukasi 

terkait wawasan covid-19 

sendiri juga harus disampaikan 

kepada para pekerja

harapannya supaya para 

pekerja tidak meremehkan 

pandemi ini dan bisa melakukan 

pencegahan mandiri.
kalau boleh tahu, 

materinya meliputi 

apa saja sih pak?

ada beberapa, yang pertama 

penyebab covid-19 dan cara 

pencegahannya

berikutnya tentang gejala awal 

jika tertular dan tindakan apa 

yang harus diambil

ketiga adalah cara 

menerapkan perilaku hidup 

bersih dan sehat (PHBS) yang 

sudah saya singgung tadi.

dan yang terakhir adalah 

prosedur pelaporan dan 

pemeriksaan bila didapatkan 

ada indikasi kasus covid-19

iya, sebab kecerobohan 

satu orang bisa 

merugikan yang lainnya

kalau tidak salah, para 

pekerja juga dibekali 

materi tentang pandemi 

covid-19 ini ya paK?
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oiya, kebetulan saya 

punya materi lengkapnya 

dalam bentuk pdf pak. 

saya kirim ya?

wah baik pak, terimakasih. 

nanti saya akan pelajari 

dan sebarkan ke grup 

yang lainnya.

metode edukasi di 

kantor ini juga kami 

upayakan dengan 

berbagai cara lho pak.

kalau bapak perhatikan, 

banyak banner yang berisi 

infografis edukasi di 

beberapa sudut kantor

seperti ini.

selain melakukan edukasi 

melalui media cetak, kami 

juga mengupayakan untuk 

melakukan edukasi melalui 

media digital.

materi sosialisasi juga 

kami buat dalam bentuk 

video agar materi bisa 

lebih mudah diterima dan 

ditayangkan

17



tidak hanya itu pak, seluruh 

karyawan juga kami kumpulkan 

secara berkala untuk 

mendapatkan pelatihan di 

kantor.

tujuannya tidak lain adalah 

agar semua karyawan terus 

diingatkan pentingnya menjaga 

pola perilaku sesuai panduan 

yang dianjurkan

jika pak bambang ingin tahu 

semua informasi mengenai 

edukasi dan sosialisasi 

covid-19, bapak bisa cari 

informasinya melalui website 

https://www.kemkes.go.id/

disitu sudah dijelaskan 

lengkap sekali pak, 

barangkali bapak bisa 

sebarkan ke teman atau-

pun kerabat lainnya.

kalau gitu, terimakasih ya 

pak semua informasinya. 

saya dapat banyak pela-

jaran menarik tentang 

penanganan covid-19

sama-sama pak,

itu sudah menjadi tugas 

saya. hehe...

kalau begitu, saya 

langsung kerjakan 

berkas ini ya pak?

silakan pak, ditunggu ya 

hasil rekapannya.

terimakasih
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pada akhirnya, roda kehidupan 

manusia harus tetap berputar. 

kitalah yang harus bisa beradap-

tasi dengan kondisi pandemi ini.

melalui adaptasi kebiasaan baru, 

seluruh individu memegang 

peranan yang sangat penting 

untuk menghentikan persebaran 

covid-19

kita tidak bisa mengandalkan 

pemerintah dan tenaga medis 

untuk menanggulangi pandemi ini.

segala perubahan yang terjadi 

harus bisa kita jalani dengan 

tetap mematuhi aturan yang 

berlaku

pada dasarnya, adaptasi kebiasaan baru adalah solusi untuk 

menjalani kehidupan baru umat manusia untuk menghentikan 

pandemi covid-19 dengan tetap menerapkan pola perilaku 

hidup sehat, sesuai protokol kesehatan yang sudah dibuat.
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tidak kita pungkiri, semua dari kita 

pasti berharap kondisi pandemi 

covid-19 ini bisa segera berhenti

tapi, bukan berarti itu membuat 

kita berpangku tangan pasrah 

menerima keadaan.

ada banyak kepala keluarga 

yang berharap bisa kembali 

mencari rezeki untuk anak 

dan istrinya

karena itu, mari menjadi  bagian 

dari orang-orang yang 

mematuhi semua aturan dalam 

pola adaptasi kebiasaan baru

agar semua keluarga bisa 

menjalani kehidupannya tanpa 

khawatir akan masalah kesehatan 

dan masalah ekonomi.

selesaiselesai
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