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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





akhir tahun 2019 merupakan ujian yang berat 

bagi seluruh dunia akibat menyebarnya

pandemi covid-19 

berbagai upaya telah dilakukan

untuk mencegah penyebaran virus

yang tergolong baru ini...

berbagai kebijakan pemerintah juga

diterapkan di berbagai tempat mulai dari

meliburkan semua siswa

hingga melakukan karantina wilayah

bahkan hingga saat ini, perang

melawan virus tak kasat mata

masih belum berakhir...

ilmuwan di seluruh dunia berlomba 

untuk menciptakan vaksin

covid-19 yang hingga kini masih diteliti

COVID-19 (2019)nCoV)
C  T
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dengan dibatasinya berbagai aktivitas 

keramaian, kini masyarakat diminta untuk 

tinggal di rumah masing-masing sebagai bentuk 

kontribusi untuk menghentikan rantai 

penyebaran covid-19

pembatasan sosial berskala besar (PSBB)

telah diberlakukan pada beberapa

daerah yang memiliki grafik penyebaran

covid-19 yang tinggi

di indonesia, pemerintah membentuk

satgas penanganan covid-19

yang bertugas untuk memberikan 

informasi terkini, membuat kebijakan 

nasional dan memberikan edukasi 

kepada masyarakat agar penyebaran

covid-19 bisa dikurangi
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jumlah pasien covid-19 semakin tinggi,

banyak rumah sakit yang sudah tidak

mampu menampung jumlah pasien

karena keterbatasan tenaga medis

dan alat.

untuk menghentikan penyebaran

virus ini, seluruh masyarakat

dihimbau untuk tetap tinggal di rumah,

selalu memakai masker jika keluar,

dan sering mencuci tangan.

nek, sarapan 

dulu yuk...

sebentar, beritanya

lagi penting
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INDONESIA DARURAT COVID-19
Jumlah Pasien Covid-19 Semakin Meningkat

BERITA
TERKINI



covid-19 merupakan jenis virus baru

seperti sars dan mers yang dapat 

menyebabkan penyakit

pada saluran pernafasan

pada desember 2019, virus ini

ditemukan pertama kali di kota wuhan,

tiongkok, yang kemudian

dinamakan sars coronavirus 2 

(sars cov-2)

sekarang, penyakit ini kita kenal 

dengan sebutan coronavirus 

disease 2019 atau covid-19

akibat pandemi covid-19, kini

banyak masyarakat yang kesulitan

ekonomi karena banyak yang

 harus kehilangan mata pencahariannya
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di saat seperti ini, kita harus 

banyak mengkonsumsi 

makanan yang sehat untuk 

menjaga imunitas tubuh lho. 

iya nek, tadi dodit baca di 

internet kalo Menjaga pola 

makan yang sehat juga 

bagian untuk menjaga sistem 

daya tahan tubuh.

ternyata, selain dianjurkan 

untuk menjaga pola makan, 

memperbanyak minum, 

membatasi asupan gula, dan 

menjaga kebersihan 

makanan...

kita juga dianjurkan 

untuk memperbanyak 

makan sayur dan buah 

lho nek,

karena itu, dodit 

sudah kupaskan nih 

buah kesukaan nenek.

hehe...

wah, mangga...

tahu aja dodit

kesukaan nenek
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eh tunggu, sudah

cuci tangan apa

belum?

memangnya cuci tangan 

yang benar itu gimana 

nek?

dasar, anak muda...

serba tahu dari internet, 

tapi kalau ngga diajari 

langsung ngga akan 

paham. 

sini nenek ajari...

lihat dulu, terus nanti 

praktekkan sendiri 

ya...

sudah benar belum 

cuci tangannya?

sudah nek
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kalo cuci tangannya 

ngga bener, bakteri 

dan virusnya ga akan 

hilang.

nah gitu...

lakukan selama 

minimal 20 detik ya...

iya iya nek...

pertama, Basahi 

tangan dengan air 

dulu. lalu Tuangkan 

sabun secukupnya

kedua, Gosok 

telapak tangan yang 

satu ke telapak 

tangan lainnya. 

ketiga, Gosok 

punggung tangan 

dan sela jari. 

keempat Gosok 

punggung jari ke 

telapak tangan 

dengan posisi jari 

saling bertautan.

kelima, Genggam 

dan basuh ibu 

jari dengan 

posisi memutar. 

keenam, Gosok 

bagian ujung jari ke 

telapak tangan 

agar bagian kuku 

terkena sabun. 

ketujuh, Gosok 

tangan yang 

bersabun 

dengan air 

mengalir. 

yang terakhir, 

Keringkan tangan 

dengan lap bersih 

atau tissu
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padahal selama ini

cuci tanganku ngasal

lho nek, tapi untungnya 

masih sehat sampai

sekarang...hehe..

belum tentu lho, 

meskipun kamu terlihat 

sehat,belum tentu kamu 

terbebas dari virus.

oh gitu ya nek?

setahuku orang yang

terpapar covid-19

gejalanya sudah 

jelas.

karena, bisa jadi

orang yang ketahanan

tubuhnya bagus, tidak

mengalami gejala namun

berisiko menjadi carrier

atau perantara penyebaran

covid-19 kepada

orang yang 

lebih rentan

DEMAM DI ATAS 38 
DERAJAT CELCIUS

TIDAK NAFSU MAKAN
/MUAL /MUNTAH

KONDISI MENTAL
YANG BERUBAH

BATUK

DIARE

RASA LELAH

PILEK

NYERI KEPALA

SAKIT TENGGOROKAN

SESAK NAFAS

NYERI OTOT
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untuk sebagian orang 

yang terinfeksi, mungkin

 gejalanya sudah jelas.

tapi belum tentu semuanya

menunjukkan gejala

tersebut.

oh gitu ya nek?

wah berarti dodit

harus lebih 

waspada...

apalagi nenek

kan punya penyakit

asma. setahuku orang 

yang punya riwayat 

penyakit sebelumnya

akan lebih rentan

terhadap covid-19

oiya nek, dodit juga 

baru tahu kalo covid-19 

masa inkubasinya 

sampai dengan 14 hari.

dodit ngga mau nek, jadi 

perantara virus yang 

berbahaya buat nenek

bisa jadi anak

muda seperti dodit

sudah ternifeksi

meskipun keliahatan

sehat-sehat saja karena

 masih punya antibodi 

tubuh yang kuat.

yang jadi masalah

adalah ketika mereka 

yang tidak sadar telah 

terinfeksi, justru menjadi 

rantai penyebaran virus kepada 

orang yang daya tahan 

tubuhnya sudah lemah 

seperti nenek...
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ditambah bagi mereka yang 

bekerja atau bepergian di 

wilayah yang transmisi virusnya 

tinggi atau wilayah dengan 

transmisi lokal dalam waktu 14 

hari atau bekerja di fasilitas 

kesehatan.



Oleh karena itu, 

pemerintah menginstrusikan 

untuk membatasi aktivitas diluar 

rumah sehingga bisa 

menghentikan penyebaran 

Covid-19.

tapi sekarang

kondisinya 

beda nek...

iya nek. kemarin saja

dodit sempat khawatir

karena sempat batuk 

dan pilek.

untungnya langsung

sembuh setelah

 istirahat total. dan 

ternyata itu cuma 

flu biasa.

tujuannya supaya

bisa mendeteksi siapa saja

yang sudah terinfeksi virus 

sehingga bisa menghentikan 

penyebaran covid-19 ini

untuk masa-masa

seperti ini, kita memang

harus lebih waspada ya.
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karena jumlah kasus 

positif yang terus meningkat,  

akhirnya pemerintah memberlakukan

pembatasan sosial berskala

besar (PSBB)



yang penting kita

tidak boleh panik nek

kalau mengalami

gejala yang mirip

gejala covid-19.

yang jelas, kita harus

tetap waspada kalau 

merasakan tiga atau 

lebih gejala-gejala 

yang mirip gejala 

covid-19 tadi.

oiya, memangnya 

sampai kapan sekolah

dodit diliburkan?

masyarakat juga diminta 

untuk mengikuti semua

arahan yang diberikan

dari tenaga ahli 

agar sesuai dengan

arahan secara medis.

warga yang mengeluhkan

gejala covid-19 bisa 

menghubungi hotline

119 ext. 9 yang sudah 

disediakan pemerintah 

untuk konsultasi.

semenjak ada

covid-19 ini, dodit

jadi ngga bisa main

sama temen-temen nek...

bosen di rumah

terus
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ngga diliburkan nek...

cuman diganti pakai

metode daring aja.

jadi, semua proses

belajar mengajar jadi

beralih ke media online

work from home (WFH) dan 

school from home (SFH) 

atau daring, sekarang jadi 

metode untuk mengantisipasi

penularan COVID-19 nek

untung, kemajuan teknologi

sekarang sudah bisa menjadi

solusi supaya semua orang

bisa melakukan semua 

aktivitasnya dari rumah 

ya nek.

yaa, meskipun ngga bisa 

menggantikan metode belajar

secara langsung, minimal

dodit masih tetap bisa belajar

Karena terlalu lama di rumah 

membuat kita menjadi malas 

sehingga kita lupa tubuh juga 

perlu untuk bergerak
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bagus, ya gitu

anak muda harus

rajin-rajin

olahraga...

cucu nenek

memang

jagoan

oh iya, habis ini

dodit belanja 

ke toko ya... 

karena itu, berolahraga di rumah 

penting dilakukan  untuk menjaga tubuh 

agar tetap sehat dan bugar.

stok makanan

sudah mulai

habis.

hah? bukannya

kemarin lusa

baru beli ya nek?
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iya, jadi kemarin

nenek bagikan

beberapa makanan

ke tetangga...

kasian sekarang

banyak yang 

kesulitan ekonomi

oh iya nek, 

gapapa kalo gitu...

justru dalam kondisi

sekarang ini kesempatan

buat kita untuk

menolong orang

lain, minimal

tetangga 

sendiri

selalu waspada

penularan covid-19!

benar nek...

ternyata sudah 

pada habis.

kepada seluruh warga,

dimohon agar tetap berdiam

diri di rumah dan selalu

jaga kesehatan...!

jika ingin keluar rumah,

jangan lupa gunakan

masker dan patuhi

semua protokol

kesehatan yang berlaku

15



pak lurah...!

semoga sehat-sehat

semua ya...ini saya sedang

keliling untuk menghimbau

masyarakat supaya ngga

keluar rumah 

nak dodit dan nek mirah,

jangan lupa selalu

menerapkan  perilaku

hidup bersih dan sehat

setiap waktu ya...

dalam situasi

darurat seperti ini...

mematuhi aturan dan

arahan berarti kita sudah

ikut menyelamatkan

diri sendiri maupun 

orang lain...

nak dodit

nenek mirah
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tapi, bagaimana jika

harus keluar rumah

untuk beli kebutuhan 

sehari-hari pak lurah?

tidak masalah

jika ingin keluar rumah,

asalkan mengikuti

protokol kesehatan

yang diberlakukan

yang pertama, selalu gunakan

masker ketika harus keluar rumah.

karena, penyebaran covid-19

ini disebabkan karena 

droplet (percikan) ketika 

batuk ataupun bersin.

untuk masyarakat umum,

sebaiknya pakai masker dari

kain, karena masker bedah

hanya digunakan oleh

para tenaga medis

saja.

upaya ini juga

dilakukan untuk 

menolong para 

tenaga medis yang

menjadi garda

terakhir untuk 

menyelamatkan

masyarakat dari 

virus ini

jadi, protokol kesehatan

itu adalah kebutuhan yang

harus dijalankan ketika

ingin beraktivitas di

tengah pandemi covid-19

ada beberapa aturan

protokol kesehatan

yang harus selalu dipatuhi

masyarakat.

protokol kesehatan

itu apa sih pak?
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ketiga, selalu menerapkan

“physical distancing”, atau 

menjaga jarak minimal

1 sampai 2 meter dari 

orang lain.

keempat, gunakan

tisu basah ketika harus

menyentuh permukaan

benda, terutama logam

yang membuat virus bisa

bertahan lama.

kelima, bersihkan

tangan dengan

hand sanitizer atau 

lebih dianjurkan mencuci 

tangan menggunakan 

sabun

ketujuh, sesampainya

di rumah, jangan menyentuh

apapun kecuali sudah cuci

tangan, mandi, dan ganti baju

yang bersih

keenam, terapkan

selalu etika jika bersin

dan batuk dengan 

menggunakan tisu, 

sapu tangan, atau 

tutup dengan 

lipatan siku
selama di luar,

sebisa mungkin,

hindari untuk menyentuh

wajah, mata, atau

hidung.
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yang kedua, sebisa 

mungkin hindari kerumunan 

pada saat menggunakan 

fasilitas publik seperti 

kendaraan umum



dalam kondisi ini, masyarakat

juga disarankan untuk  melakukan 

ibadah di rumah masing-masing

hingga situasi yang kondusif.

jangan lupa untuk

selalu memantau

perkembangan berita, 

dari sumber yang 

terpercaya.

baik, kalau begitu

saya mau melanjutkan

tugas dulu...

nek mirah dan dodit

jaga selalu

 kesehatannya ya... 

lalu, sebagai

warga negara 

yang baik...

baik pak lurah,

terimakasih

atas informasinya.

mari mendukung

upaya pemerintah

dalam menghentikan

penyebaran informasi

hoax dengan cara 

memastikan terlebih

dahulu sumber 

beritanya.
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mari, bersama patuhi

protokol kesehatan sesuai

anjuran pemerintah

dengan menerapkan pola

hidup bersih dan sehat, ayo 

menjadi bagian dari pemutus

rantai penyebaran covid-19

kalau gitu, 

dodit 

pergi dulu

ya nek...

jangan lupa

terapkan semua

protokol

kesehatan yang

sudah dijelaskan

pak lurah tadi.

hati-hati di

jalan ya...

selesai
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