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Hikmah Patah Tulang, Hasbi Lahirkan Komik 

Bernuansa Islam 
 

Saat komik Indonesia banyak diisi dengan bumbu-bumbu humor nan 

segar, karya milik seorang mahasiwa yang satu ini tergolong 

berbeda dari yang lain.  

 

Ya, bernama lengkap Hasbi Ilman Hakim, mahasiswa Fakultas Ilmu 

Komunikasi Universitas Islam Bandung jurusan Ilmu Jurnalistik 

tersebut merupakan komikus asal Bandung yang mulai konsisten 

berkarya dari 2011, tepatnya ketika masih menginjak bangku 

SMA.  

 

Karya-karya Hasbi saat ini bisa dilihat di @islamincomic. 

Hasbi mengaku, awal ketertarikannya dengan komik terjadi tanpa 

diduga-duga.  

 

“Dulu waktu kelas 1 SD sempat mengalami cedera patah tulang 

yang membuat saya harus banyak beristirahat di rumah. Demi 

mengatasi kebosanan, saya sering diberikan bacaan berupa komik 

oleh ibu,” ujarnya.  

 

Pada saat itu, pria berkacamata ini menyukai komik Dragon Ball 

karya Akira Toriyama dan Doraemon yang dibuat oleh komikus 

Fujiko Fujio. 

 

Kiprah Hasbi di dunia komik turut dipicu oleh salah satu 

saudaranya yang juga hobi menggambar. Lambat laun, rasa 

penasaran Hasbi pun ditumpahkan dalam selembar kertas 

tempatnya berkreasi. 

 

Alhasil, beberapa kompetisi komik dan menggambar kerap ia 

juarai sedari duduk di bangku sekolah dasar. Dalam akun 

twitter maupun instagram @islamincomic, pria kelahiran 27 

Februari 1996 ini fokus menggambar dengan topik seputar 

ideologi keislaman. “Di sini, saya menggambar sekaligus 

berdakwah,” tegasnya.  

 

Menurut Hasbi, hasrat untuk membuat @islamincomic juga tak 

luput dari keresahannya terhadap komikus Indonesia yang jarang 

mengambil fokus dengan tema keislaman. 

 

Ditanya tentang kondisi, Hasbi menilai kancah perkomikan 

Indonesia saat ini terbilang cukup bagus ketimbang era 2000-an 

awal.  

 



“Invasi komik-komik dari luar negeri terbilang membludak, dan 

menurut saya pada saat itu karya anak bangsa tak dapat 

mengimbangi fenomena tersebut,” tegas pria yang juga mengagumi 

Hans Jaladara dan Mochtar Lubis ini. 

 

Jangan takut 

Majunya teknologi dewasa saat ini, turut mempermudah komikus 

dalam menyebarkan hasil kreasinya semisal lewat media sosial 

di internet. Semakin fleksibelnya penyebaran komik, Hasbi 

mengatakan, cerita bergambar tersebut tak selalu terkait 

dengan usia anak-anak.  

 

Beberapa komik yang ia temui bahkan kontennya merujuk untuk 

usia dewasa. “Untuk orang tua, terkadang harus hati-hati 

dengan komik yang anaknya baca. Apalagi kita sering mendapati 

tak ada label ‘parental advisory’ yang melekat dalam sampul 

covernya,” tegas Hasbi.  

 

Problematika tersebut, menurut dirinya perlu disiasati dengan 

pengawasan orangtua agar sang anak tak salah kaprah. 

 

Ditanya tentang proyeksi ke depan, Hasbi berencana untuk 

membuat satu komik strip yang menjelaskan kehidupan seorang 

insan atau manusia lewat perspektif keislaman.  

“Baik buruk seorang insan, akan tergambar jelas dalam karya 

yang akan saya buat nanti. Amin,” ujarnya. 

 

Ia pun turut berpesan kepada pembaca setia komik, agar terus 

mendukung serta memilih komik yang sarat akan nilai-nilai 

bermoral, serta untuk para komikus agar selalu semangat dan 

tak takut untuk berkarya demi mengharumkan tanah air. 

 

Link:  

http://www.galamedianews.com/gagas/45236/hikmah-patah-tulang-

hasbi-ilman-hakim-lahirkan-komik-bernuansa-keislaman.html 
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