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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





sampah terlihat

menumpuk dimana-mana

di sebuah kampung 

yang dilalui oleh 

sungai yang sangat 

besar... 
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di indonesia sendiri,

terdapat sekitar 5500

sungai induk dan 600

diantaranya berpotensi

banjir

kampung tersebut sering

sekali mengalami banjir

akibat air sungai

yang meluap.

dan sungai di kampung

tersebut adalah salah

satunya...

ada apa nak?

ibu...
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dalam beberapa hari

ini, hujan deras

terus mengguyur

tanpa henti

hujan lagi

bu...

sudah masuk

musim penghujan 

rupanya...
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seharusnya, daerah aliran

sungai menerima, menyimpan, 

dan mengalirkan air hujan 

yang jatuh di atasnya 

melalui sungai.

namun, kenyataannya

banyak sekali masalah 

yang terjadi di lapangan.

ayah khawatir

rumah kita

kebanjiran lagi...

semoga tahun

ini tidak terjadi

lagi ya yah...

rina makan

yang banyak

ya...

saat musim

penghujan datang,

masyarakat selalu

was was...

khawatir

terjadi banjir

dan bencana 

yang tidak 

diinginkan
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faktor kebersihan sungai

merupakan salah satu

faktor terbesar yang

menyebabkan berbagai masalah

karena itu, warga di kampung tersebut

selalu bergotong royong membersihkan

sampah-sampah yang memenuhi sungai.

sayangnya...
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padahal, penyuluhan mengenai

pentingnya menjaga kebersihan

sungai sudah banyak dilakukan,

bahkan sejak sekolah dasar

sekolah rina termasuk

salah satunya.

masih ada beberapa 

orang yang belum 

sadar akan pentingnya 

menjaga kebersihan sungai

komunitas peduli

lingkungan yang bekerjasama 

dengan kementerian kesehatan 

sering kali memberikan edukasi 

mengenai apa itu banjir 

dan cara pencegahannya.
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tidak hanya itu,

pemateri juga 

menyampaikan risiko 

penyakit yang sering

muncul akibat banjir

selamat pagi

adik-adik, hari ini

kita akan belajar

mengenai banjir apakah adik-adik 

tahu apa saja

macam-macam

banjir?

banjir dapat

dikelompokkan

menjadi tiga.

yang pertama, 

banjir disebabkan

karena air yang

menggenang,

yang kedua, 

banjir bandang

yang disebabkan

karena air yang

memiliki arus,

lalu yang ketiga

adalah banjir rob

yang disebabkan

karena permukaan 

air laut yang 

meluap.
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banjir merupakan

bencana yang

bisa diakibatkan

oleh faktor alam

maupun non-alam tingginya curah hujan 

merupakan faktor 

alam penyebab banjir 

yang tidak bisa kita 

hindarkan.

sedangkan faktor 

non-alam, umumnya terjadi 

akibat faktor manusia  

seperti adanya penebangan 

liar, sampah yang dibuang 

sembarangan, kurangnya 

pengaturan pembuangan air 

dan tata kelola 

bangunan

...membuang sampah

pada tempatnya dan

berupaya membersihkan 

saluran air,

faktor non-alam

bisa kita antisipasi

dengan cara...

melakukan 

penghijauan

di daerah hulu 

sungai,

BADAN SUNGAI

SEMPADAN SUNGAIMIN. 10 M
Tidak Boleh 

Ditempati

MIN. 10 M
Tidak Boleh 

Ditempati

dan mematuhi 

aturan tata kelola 

bangunan dan ruang 

dengan baik.
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tidak hanya berpotensi 

menimbulkan dampak 

ekonomi dan sosial, banjir 

juga berpotensi 

menimbulkan berbagai 

masalah kesehatan

umumnya, penyakit kulit  

dan Leptospirosis (yang 

disebabkan oleh bakteri 

Leptospira interrogans) 

merupakan penyakit yang 

paling umum terjadi akibat 

banjir 

selain itu, kontaminasi 

bakteri e.coli yang 

terbawa oleh banjir pada 

makanan, dapat menjadi 

penyebab terjadinya diare

demam berdarah juga 

menjadi risiko yang terjadi 

akibat banyaknya genangan 

air yang menjadi tempat 

perkembangbiakan nyamuk

Aedes aegypti

yaitu dengan cara 

menjaga sanitasi 

pada tubuh, makanan, 

dan juga lingkungan 

karena itu, 

diperlukan upaya untuk 

mengantisipasi timbulnya 

masalah kesehatan 

akibat banjir 
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keesokan harinya, hujan 

turun lebih deras 

daripada biasanya

hal yang dikhawatirkan 

mulai terjadi...

debit air yang mengalir

mulai tidak terbendung

pintu air

hujan yang sangat deras dengan

intensitas yang sangat lama 

menyebabkan beberapa wilayah 

mulai tergenang air
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dengan sigap, petugas

langsung berkoordinasi

dengan kepala desa 

setempat untuk memutuskan 

tindakan selanjutnya

cepat hubungi lurah

dan camat setempat...

segera umumkan

status siaga

kepada warga sekitar

agar melakukan 

evakuasi

tidak lama kemudian, banjir

mulai menggenangi rumah 

penduduk

rani langsung teringat materi

yang disampaikan saat penyuluhan

tentang apa saja yang harus 

dilakukan saat terjadi banjir
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yang pertama, matikan listrik

untuk menghindari korsleting

atau hubungan arus pendek listrik

pastikan semua kabel dan 

alat elektronik berada di 

tempat yang tidak

 terjangkau air

Kemudian simpan barang 

dan dokumen berharga 

ditempat yang aman agar 

tidak rusak

12



13

lalu, menyiapkan air dan 

logistik juga merupakan 

hal yang harus dilakukan 

agar memiliki persediaan 

yang mencukupi selama 

banjir

siapkan air bersih di bak 

penampungan dan simpan 

makanan atau minuman di 

tempat yang tidak 

terjangkau oleh air.

untuk mencegah timbulnya 

penyakit pasca banjir, siapkan 

juga obat-obatan dan 

pakaian bersih untuk mencegah 

berbagai penyakit yang timbul 

akibat masalah sanitasi

tetap jaga kebersihan diri 

dan makanan selama

terjadi banjir.



pegangan yang 

erat ya nak!
baik yah!

setiap warga harus selalu 

mendengarkan dan mengikuti 

instruksi dari pihak yang 

berwenang

warga pun melakukan 

evakuasi dengan mengungsi 

ke tempat yang aman

dalam protokol evakuasi, memang 

ada beberapa golongan yang 

harus diprioritaskan untuk 

dievakuasi terlebih dahulu

diantaranya adalah balita, ibu 

hamil, lansia, dan penyandang 

disabilitas.

himbauan 

kepada seluruh 

warga!

harap segera 

mengungsi ke 

tempat yang 

aman!
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dalam melakukan evakuasi, 

warga diminta untuk selalu 

waspada karena kondisi 

jalanan yang tidak terlihat 

akibat tergenang air

lubang atau parit yang 

tidak terlihat sangat 

berbahaya karena bisa 

menyebabkan 

terpeleset bahkan 

terbawa arus 

warga juga harus waspada 

terhadap bahaya 

hewan-hewan yang 

mungkin ada di air

karena itu, warga saling 

bergotong royong 

melakukan evakuasi kepada 

golongan yang 

diprioritaskan terlebih dahulu
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kasihan ya yah, 

hewan-hewanpun

juga turut terkena

dampak dari banjir...

EH ?

ular!!!

grrrr!!!

Meongg!!!
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nak!

ayah!!

ibu!!

tolong!!!

jburrr!!!

W
u

u s
H ! !
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satu hal yang tidak kalah penting 

dari semua usaha itu, adalah 

berdoa kepada yang maha kuasa 

agar kita diberikan keselamatan.

G
R

E
P !
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setelah banjir surut, seluruh 

warga bergotong royong 

membersihkan rumah dan 

lingkungan sekitar agar 

terhindar dari berbagai penyakit

warga membersihkan rumah 

dan segala perabotan 

menggunakan desinfektan 

untuk membunuh kuman

sebelum menghidupkan 

listrik, harus dipastikan bahwa 

semua peralatan elektronik 

dan kabel sudah kering.

ketika membersihkan rumah, wajib 

menggunakan sepatu boots untuk 

melindungi kaki dari berbagai 

benda berbahaya seperti paku 

ataupun kaca yang mungkin 

terbawa arus
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pada akhirnya, semua 

menyadari bahwa banjir 

terjadi karena ulah 

tangan manusia sendiri

karena itu, mari menjadi bagian 

dari orang-orang yang peduli dan 

bertanggung jawab menjaga 

lingkungan untuk menciptakan 

kehidupan yang nyaman

tidak hanya untuk kemaslahatan 

manusia,  tapi juga untuk seluruh 

makhluk yang ada di bumi ini

selesai
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