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PADA MASA PANDEMI COVID-19
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Pendahuluan

Pada akhir tahun 2019, World Health Organization (WHO) 
melaporkan bahwa terdapat penyakit menular dengan gejala seperti 
pneumonia di kota Wuhan, provinsi Hubei, Republik Rakyat Tiongkok. 
Awalnya etiologi dari penyakit ini masih tidak diketahui, dan baru 
kemudian diketahui disebabkan oleh virus yang disebut Corona. Penyakit 
yang disebabkan oleh virus ini kemudian diberi nama COVID-19 yang 
merupakan singkatan dari Corona Virus Disease 2019 (Teguh & Arviana, 
2020). Tanda-tanda umum dari penyakit ini adalah gangguan pernafasan 
akut yang mencakup demam, batuk, dan sesak nafas. Rata-rata waktu 
inkubasi yang diperlukan untuk seseorang mulai menunjukkan gejala 
adalah 5-6 hari dengan waktu terpanjang adalah 14 hari. Dalam kasus-
kasus yang parah, COVID-19 penumonia, radang pernafasan akut, gagal 
ginjal, hingga kematian. Di Indonesia sendiri kasus COVID-19 pertama 
dikonfirmasi pada tanggal 2 Maret 2020 sebanyak dua orang. Penyakit ini 
menyebar dengan cepat, dimana 1.285 kasus ditemukan di 30 provinsi 
pada 29 Maret 2020. Lima provinsi dengan tingkat penularan tertinggi 
adalah DKI Jakarta sejumlah 675 orang, Jawa Barat sebanyak 149 kasus, 
Banten sejumlah 106 orang, Jawa Timur sebanyak 90 kasus, dan Jawa 
Tengah sebanyak 63 kasus. Peningkatan kasus penularan dari penyakit 
ini berlangsung sangat cepat dan telah terjadi penularan antar negara. 
Maka dari itu WHO menetapkan COVID-19 sebagai sebuah pandemi 
(Tosepu, et al., 2020). 

Menghadapi kondisi pandemi ini, pemerintah Indonesia 
memberlakukan status darurat bencana. Hal ini dilakukan untuk 
mencegah penyebaran dan memutus mata rantai penularan COVID-19. 
Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah antara lain dengan 
memberlakukan gerakan social distancing dimana masyarakat diminta 
menjaga jarak minimal 2 meter dari orang lain, tidak melakukan kontak 
langsung dengan orang lain, dan tidak berkumpul dalam pertemuan 
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massal (Buana, 2020). Lebih jauh karena kondisi penyebaran virus 
semakin meluas maka pemerintah melakukan pembatasan aktifitas 
keluar rumah. Seluruh kegiatan bekerja, belajar dan beribadah diminta 
untuk dilaksanakan dari rumah. Lebih jauh, sejumlah akses jalan mulai 
dibatasi. Masyarakat yang berpergian antar wilayah harus memiliki 
surat izin khusus. Penggunaan kendaraan pribadi dan kendaraan umum 
juga dibatasi. Hal ini untuk menghambat laju pergerakan masyarakat 
sehingga penularan dapat ditekan (Yunus & Rezki, 2020). Beberapa 
tempat usaha seperti rumah makan, salon, spa, dan lain-lain juga dibatasi 
dalam memberikan layanan dan harus memenuhi protokol kesehatan 
yang ketat. Masyarakat juga terus dihimbau untuk melakukan protokol 
kesehatan seperti menggunakan masker, rajin mencuci tangan, segera 
memeriksakan diri jika mengalami gejala COVID-19 atau berdekatan 
dengan penderita COVID-19.  Selain itu juga diberlakukan larangan 
untuk mudik atau pulang ke daerah asal untuk mencegah penyebaran 
ke wilayah-wilayah tujuan mudik. Berbagai langkah, himbauan 
dan peraturan ini tentunya harus disampaikan oleh seluruh lapisan 
pemerintah. Penyampaian kepada masyarakat ini menjadi krusial agar 
masyarakat dapat memahami kebijakan yang diambil pemerintah dan 
tidak muncul berbagai kepanikan akibat simpang siur informasi.

Salah satu instansi yang turut serta dalam memberikan informasi 
kebijakan terkait COVID-19 adalah Tentara Nasional Indonesia 
(TNI). Penyebaran COVID-19 telah menjadi ancaman nyata bagi 
pertahanan dan keamanan negara sehingga pelibatan TNI dalam 
penanggulangannya pun sudah tidak terelakkan lagi. TNI selama ini 
telah berperan aktif selama masa-masa karantina dengan turun ke 
lapangan untuk menjaga ketertiban serta berperan dalam pengadaan 
dan distribusi alat-alat Kesehatan (Suhirwan, Prakoso, Ole, & 
Kurniawan, 2020). Selain itu TNI juga memiliki peran yang krusial 
dalam berkomunikasi kepada masyarakat. Salah satu cara komunikasi 
yang cukup unik digunakan  oleh TNI adalah melalui sebuah komik 
yang disebar luaskan di media sosial berjudul Komik Kita Si Binsa. 
Penggunaan komik ini sebagai alat komunikasi sangat menarik karena 
berbeda dengan citra TNI pada umumnya. TNI selama ini selalu lekat 
dengan wajah yang tegas dan siap berperang, sehingga komik yang lebih 
santai memberikan pendekatan yang berbeda bagi cara berkomunikasi 
oleh TNI kepada masyarakat. 
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Komik merupakan gambar-gambar yang disusun secara 
bersebelahan atau berdekatan dengan urutan tertentu. Tujuan dari 
pembuatan komik adalah penyampaian informasi dengan cara estetis, 
sehingga dapat memperoleh tanggapan dari pembacanya. Komik 
memiliki keunggulan perpaduan antara gambar dan tulisan, yang dibuat 
dalam suatu alur sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Selain itu 
karena berbentuk gambar dan tulisan, komik juga lebih ringan dan 
menghibur sehingga lebih mudah untuk diingat (Waluyanto, 2005).  
Sebuah studi yang dilakukan oleh ICMC dan ACILS menunjukkan 
bahwa komik memiliki kemampuan untuk menyederhanakan persoalan, 
mempercepat penyampaian informasi, dan membuat pesan mudah 
diingat. Komik memiliki daya pendekatan individual yang kuat, karena 
karakter dalam komik dapat diarahkan kepada komunikan yang dituju. 
Komik juga ditopang oleh unsur estetika dan gambar, sehingga bisa 
mengangkat isu-isu secara humoris maupun satire. Ditambah dengan 
kemampuan merangkai kata yang disesuaikan dengan gambar, maka 
komik bisa memberikan pendekatan yang lebih halus tanpa terkesan 
menggurui (Widyastuti & Prasela, 2010). Komik Kita Si Binsa merupakan 
komik yang dibuat oleh Zenawa Media Giditama bersama-sama dengan 
TNI. Komik ini dibuat pada awalnya untuk edukasi yang memuat nilai-
nilai Pancasila. Komik ini sudah terdaftar dengan nomor ISSN 2721-
009006. Komik ini mulai aktif diterbitkan secara berkala sejak Februari 
2020. Pada saat pandemic COVID-19 terjadi, komik ini turut membantu 
menyampaikan kebijakan-kebijakan pemerintah terkait COVID-19. 
Pada bagian-bagian berikutnya akan diulas mengenai elemen-elemen 
komunikasi yang ada pada Komik Kita Si Binsa. 

KOMUNIKATOR DALAM KOMIK KITA SI BINSA

Komunikator adalah seseorang atau suatu kelompok yang 
menyampaikan pesan kepada seseorang atau sekelompok orang yang 
disebut sebagai komunikan, dengan tujuan untuk mengubah sikap atau 
perilaku, serta mengoptimalisasi fungsi sosiologis maupun psikologis dari 
komunikan. Terdapat beberapa faktor yang dapat mendukung efektivitas 
penyampaian pesan oleh komuniktor sebagai berikut (Nida, 2014):
a. Komunikator mampu menciptakan kondisi dimana pesan yang 

disampaikan menjadi available dan relevan bagi komunikan. Hal 
ini berarti komunikator dalam upaya penyampaian pesan harus 
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memahami apakah komunikan membutuhkan argumen, isyarat, 
gejala, tanda, ciri-ciri, kecenderungan, dan lain-lain. 

b. Komunikator mampu memahami kondisi berpikir komunikan, 
kemudian memilih strategi pendekatan yang paling sesuai

c. Komunikator mampu memahami naluri dan reaksi spontan dari 
komunikan

d. Komunikator mampu mendorong komunikan untuk meng-
internalisasi pesan yang diberikan sehingga terjadi perubahan 
sikap atau perilaku

e. Komunikator mampu menggali kebutuhan komunikan dalam 
menyampaikan pesan
Dalam Komik Kita Si Binsa, yang berperan sebagai komunikator 

adalah dari instansi TNI. Hal ini nampak dari pemilihan karakter 
utama Binsa yang merupakan penggambaran dari anggota TNI. Binsa 
merupakan penggambaran dari Babinsa atau Bintara Pembina Desa. 
Babinsa adalah salah satu unit dari Koramil, yang menjadi ujung 
tombak TNI Angkatan Darat (AD). Babinsa bertugas pada lingkup 
wilayah desa atau kelurahan, dimana Babinsa bekerja sama dengan 
pihak-pihak terkait seperti Kepala Desa, Lurah, dan Kepolisian. Tugas 
utama dari Babinsa adalah memberikan pembinaan pada masyarakat di 
wilayahnya mengenai kondisi sosial budaya. Pembinaan ini dilakukan 
agar masyarakat mampu menjaga keamanan dan kesejahteraan mereka 
dari berbagai ancaman dan  gangguan (Wahyudin, 2013). Selain 
karakter Binsa, terdapat juga karakter-karakter lain dalam Komik 
Kita Si Binsa yaitu Polin, Abeng, Meilan, Wikoo. Polin merupakan 
penggambaran dari karakter Polisi yang bekerjasama dengan Binsa 
untuk membagikan informasi ke masyarakat. Sedangkan Abeng, 
Meilan, dan Wikoo adalah penggambaran karakter dari masyarakat 
yang mendapatkan informasi dari Binsa dan Polin. Berikut adalah 
gambar dari karakter-karakter tersebut:

Gambar 1. Karakter Dalam Komik Kita Si Binsa
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Secara khusus karakter Binsa digambarkan menggunakan 
seragam TNI AD, sedangkan karakter Polin yang merupakan rekan 
Binsa digambarkan menggunakan seragam Kepolisian. Hal ini untuk 
mempertegas bahwa komunikator dari komik ini merupakan instansi 
TNI beserta pihak-pihak yang bekerjasama yaitu Kepolisian. 

Disini TNI selaku komunikator telah melakukan pendekatan 
yang signifikan kepada komunikannya. Pemilihan karakter Binsa yang 
merupakan anggota TNI namun dekat dengan masyarakat menjadi salah 
satu upaya pendekatan. Dibanding menggunakan karakter lain seperti 
Jenderal, Letnan, atau Kopral, karakter Binsa merupakan karakter 
yang lebih bersahabat dengan masyarakat. Hal ini juga menunjukkan 
tujuan dari komunikator yang ingin membagikan informasi dengan 
pendekatan yang lebih halus, tanpa ada batasan kepangkatan atau 
jabatan. Karakter Polin juga dimasukkan sebagai karakter pendukung 
dengan maksud untuk menunjukkan ada kerjasama dari TNI dengan 
pihak-pihak terkait. Penggambaran dari karakter Binsa dan Polin 
dalam komik ini juga dibuat ramah, sopan, dan mudah bergaul dengan 
karakter-karakter lain di dalam komik. Hal ini menunjukkan upaya 
komunikator untuk mau mendekati komunikan. 

Pesan dalam Komik Kita Si Binsa

Pesan merupakan bagian yang krusial dalam komik, dimana pesan 
ini yang akan mendasari alur cerita yang digambarkan dalam komik. 
Agar pesan yang dimuat di dalam komik mampu membangkitkan 
respons yang diharapkan dari pembaca terdapat beberapa kriteria yang 
harus dipenuhi sebagai berikut (Setyani, Winoto, & Komariah, 2019):
a. Pesan dirancang sesuai dengan karakteristik komunikan yang 

dituju
b. Pesan dibuat menggunakan lambang-lambang dari pengalaman 

yang sama dari komunikator dan komunikan, sehingga dapat 
dengan mudah dipahami

c. Pesan harus sesuai dengan kebutuhan dari komunikan dan sebisa 
mungkin memberikan solusi atau saran yang bermanfaat bagi 
komunikan

d. Pesan sebaiknya mendorong komunikan untuk memberikan 
tanggapan tertentu dalam kelompok 
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Dalam Komik Kita Si Binsa, pesan yang disampaikan merupakan 
pesan yang sejalan dengan informasi maupun himbauan dari Pemerintah. 
Umumnya pesan yang disampaikan pemerintah tersebut, diolah kembali 
sesuai dengan sudut pandang komunikan dan dibuat informasi yang lebih 
sederhana dan mudah ditangkap. Sebagai contoh pada seri komik edisi 
198 yang berjudul Tidak Mudik Demi Keluarga sebagai berikut:

Gambar 2. Komik Kita Si Binsa Edisi 198

Pesan yang diangkat dalam cerita ini adalah himbauan untuk 
tidak mudik untuk mencegah penyebaran Covid-19. Pesan diolah 
dengan pembukaan dimana adanya ketidaksenangan dari salah satu 
karakter bahwa dia tidak bisa mudik karena pandemi. Pembukaan 
ini bertujuan untuk melakukan pendekatan bahwa komunikator 
memahami keresahan dari komunikan. Kemudian baru dilanjutkan 
dengan informasi dan himbauan yang diberikan. Himbauan yang 
diberikan pun dibuat ringan dan disertai ajakan yang dapat dipahami 
oleh komunikan. 
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Hampir keseluruhan pesan yang disampaikan dalam Komik Kita 
Si Binsa ini melakukan pendekatan berdasarkan isu-isu yang beredar 
di masyarakat. Sering kali isu yang diangkat adalah yang mudah 
disalahpahami maupun yang menimbulkan keresahan masyarakat 
terkait kebijakan yang berhubungan dengan pandemi Covid-19. 
Informasi yang diberikan cukup ringan dan mudah dipahami oleh 
komunikan. Selain itu pendekatan yang diambil dari sudut pandang 
keresahan masyarakat memberikan kesan empati terhadap kondisi 
masyarakat dan tidak terkesan memaksakan pesan. Namun terkadang 
masih ditemukan misinformasi juga dalam pengolahan pesan seperti 
pada salah satu edisi yang berjudul Herd Immunity sebagai berikut:

Gambar 3. Komik Kita Si Binsa Edisi 203
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Pada edisi ini herd immunity disambungkan dengan isu mulai 
dibukanya mall, pasar, sekolah dan lain-lain. Sayangnya konsep herd 
immunity jauh lebih kompleks daripada pesan yang dapat dimuat di 
komik. Hal ini bisa menimbulkan mispersepsi dimana masyarakat bisa 
jadi malah tidak melakukan protokol social distancing karena merasa 
bisa memperoleh herd immunity. Maka dari itu komunikator harus 
lebih berhati-hati jika ingin membahas pesan yang kompleks, karena 
pada komik terdapat keterbatasan panel yang bisa menyebabkan 
mispersepsi.

Media Penyebaran Komik Kita Si Binsa

Dalam penyebarannya, Komik Kita Si Binsa diunggah ke situs-
situs media sosial. Media sosial merupakan bagian dari new media, 
dimana interaktifitas dari jenis media ini sangatlah tinggi. Media 
sosial memberikan kebebasan pada penggunanya dimana sudah tidak 
ada lagi batasan jarak, ruang, dan waktu dalam penggunaan media 
sosial. Keunggulan dari media sosial adalah kemampuannya untuk 
menghapuskan status sosial, sehingga pengguna dapat berkomunikasi 
tanpa terhambat oleh adanya batasan-batasan dari status pribadinya. 
Cakupan dari media sosial juga sangat besar, sehingga dapat 
menjangkau berbagai jenis orang dari berbagai kalangan. Demikian 
juga penggunaannya sangat mudah sehingga dapat diakses oleh orang-
orang dari berbagai kalangan. Melalui media sosial, setiap individu bisa 
memperoleh dan membagikan informasi secara leluasa. Maka dari itu 
jenis media ini menjadi salah satu media yang paling banyak diakses 
oleh masyarakat dunia saat ini (Watie, 2016).

Beberapa platform media sosial yang digunakan oleh komunikator 
untuk menyebarkan Komik Kita Si Binsa adalah Instagram, Facebook 
dan Twitter. Berikut adalah akun media sosial dari Komik Kita Si Binsa:
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Gambar 4. Akun Media Sosial Komik Kita Si Binsa

Selain dibagikan melalui akun milik Komik Kita Si Binsa sendiri, 
komik ini juga diunggah ulang pada akun resmi media sosial milik 
Puspen TNI.

Komunikan Komik Kita Si Binsa

Komunikan merupakan orang atau sekelompok orang yang 
menjadi tujuan dari penyampaian pesan. Terdapat beberapa dimensi 
dari kepentingan komunikan dalam menggunakan media berbasis 
internet yaitu untuk memperoleh informasi, menyalurkan kesenangan, 
berkomunikasi dengan orang lain, serta melakukan transaksi (Rahadi, 
2017). Berdasarkan penggambaran dalam Komik Kita Si Binsa, dapat 
dilihat bahwa komunikan yang dituju adalah anak muda. Hal ini nampak 
dari tiga karakter Abeng, Wikoo dan Meilan. Abeng, Wikoo, dan Meilan 
digambarkan sebagai anak muda yang memiliki keresahan terhadap 
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kondisi pandemi ini. Selain itu secara khusus terdapat penggambaran 
keberagaman dalam ketiga karakter itu. Meilan digambarkan sebagai 
perempuan beragama Non-Muslim. Sedangkan Abeng dan Wikoo 
digambarkan sebagai laki-laki Muslim. Keberagaman karakter ini 
menunjukkan juga keberagaman komunikan yang dituju. Komunikan 
lebih ditekankan pada anak muda, namun tidak terbatas pada jenis 
kelamin maupun agama yang dianut. 

Pemilihan komunikan ini merupakan pendekatan baru bagi 
TNI. TNI selama ini lebih dekat dengan masyarakat pada usia 
dewasa dan belum banyak bersentuhan dengan kaum muda. Namun 
dengan dipilihnya pesan berbentuk komik, penggunaan media sosial, 
serta penggambaran karakter-karakter yang ada di dalamnya, maka 
TNI mulai melakukan pendekatan ke generasi baru sesuai dengan 
karakteristiknya.

Umpan Balik Terhadap Komik Kita Si Binsa

Dalam pemberian umpan balik, platform media sosial memberikan 
kebebasan kepada siapa saja yang memiliki ketertarikan untuk dapat 
memberikan umpan balik secara terbuka. Umpan balik yang diberikan 
dapat berupa komentar pada kolom yang ada maupun membagikan 
unggahan melalui berbagai akun media sosial yang dimiliki komunikan 
(Cahyono, 2016). Komik Kita Si Binsa mendapatkan umpan balik 
baik melalui kolom komentar maupun unggahan ulang. Admin dari 
komik ini juga tanggap terhadap umpan balik yang diberikan oleh 
para komunikan. Sebagai contoh untuk komik edisi 203 tentang herd 
immunity yang bisa menimbulkan mispersepsi, admin menghapusnya 
dari akun setelah mendapatkan umpan balik dari pembaca. 

Selain menerima dan menanggapi umpan balik yang ada, 
admin dari Komik Kita Si Binsa juga melakukan program giveaway 
untuk memperoleh lebih banyak umpan balik. Program giveaway ini 
dilaksanakan diberbagai platform media sosial sebagai berikut:
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Gambar 5. Program Giveaway pada Twitter, Instagram, dan Facebook

Program giveaway ini mampu mendorong pemberian umpan 
balik yang signifikan bagi Komik Kita Si Binsa. Banyak tanggapan 
maupun unggahan ulang yang terjadi selama program giveaway ini 
diadakan. Pengadaan program giveaway ini juga menunjukkan adanya 
pemahaman terhadap respons dan pola komunikasi dari komunikan 
yang merupakan anak muda. Komunikan menyukai jenis interaksi 
ringan yang bisa memberikan hadiah langsung seperti program 
giveaway ini. Maka dari itu cara mendorong umpan balik yang 
dilakukan juga sudah baik. 
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