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Pengenalan tokoh

raka

arul

noel
biyani

Bukti layangan
tertua di Indonesia
terdapat pada lukisan
prasejarah layangan
di dinding Gua Muna,
Sulawesi Tenggara.
Usianya mencapai
4.000 tahun.

RIRI

ZAHRA

INDONESIA 2045

HUFFF!!

dr. B, ada kiriman
sampel virus Covid-45
mutasi terbaru!

terima kasih,
sophia!

Virus Covid-19 pertama kali terindikasi di Wuhan, Tiongkok pada akhir
Desember 2019. Virus ini kemudian tersebar ke berbagai penjuru dunia
dan menimbulkan pandemi yang merenggut jutaan nyawa manusia.

bertemu profesor
Profesor,
aku butuh
bantuanmu!

Aku tidak bisa
menunggu. Aku
harus berbuat
sesuatu!

TAPI
Mesin waktu
ini belum
sempurna...

Apa kau siap dengan
rIsiko terburuk?
Kau belum tentu bisa
kembali. Kau bisa
terpapar virus!
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Aku siap!!

MISI KEMBALI KE MASA LALU (2020)
Kak...
aku bosan!

Yeeeeay ...
hmm...

Kak, aku boleh
main keluar ya!

jangan jauh-jauh.
Pakai masker!

...Ya...

!!!!!!!
uur
u
u
u
u
u
u
Kab menyerb
lien
Ada A

Tunggu,
dia bukan Alien!

Apa dia sudah
tes swab?

Tes swab digunakan untuk mendeteksi virus Covid-19 melalui pengambilan
sampel dengan mengusap area di bagian belakang hidung dan di balik
langit-langit rongga mulut.

TAMU DARI MASA DEPAN
Masa depan semakin kacau.
Mutasi virus baru terus bermunculan.
Peradaban kita semakin terancam.
Aku ingin kalian membantuku!

Apa benar
manusia bakal
punah?

TAPI Ini
rahasia!

Membantumu?

Seperti menjadi
agen rahasia?

Ya...AGEN
RAHASIA!

!!!

uu
MAUu

Sssstttt...

karena ini sifatnya rahasia,
kalian tidak boleh cerita
pada siapa pun apa yang
kalian lihat hari ini. Janji?

JANJIII!
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SEJARAH PANDEMI

Manusia sudah mengalami
sejarah panjang melawan
virus!

BENAR!
Jadi Covid-19
bukan virus
pertama?

Sejak masa Pharaoh Mesir sudah
ditemukan jejak wabah besar
hingga merenggut Raja Ramses V,
sekitar 1100 tahun sebelum Masehi!

Saat ini kita bisa menekan laju
pertumbuhan penularan virus dengan
vaksin!

VAKSIN?!*

* Vaksin adalah produk biologiS berisi antigen yang bila diberikan kepada seseorang
akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu
(Sumber: Kebijakan Vaksinasi Covid-19, dr. Prima Yosephine, MKM-Kemenkes)
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Virus Cacar membunuh
Raja Ramses V (11491145 SM) di usia sekitar
25-30 tahun

Ratu Marry
II (1662-1694)
meninggal
KARENA virus
cacar

*dihimpun dari berbagai sumber
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Teknik variolasi
awal sudah
digunakan sejak
masa Dinasti
Qing di bawah
pemerintahan
Kaisar Kangxi
(1661-772)

Virus Demam
Berdarah Dengue
(DBD) dibawa
oleh nyamuk
Aedes Aegypti
dan Aedes
Albopictus

Virus EBOLA
PERTAMA KALi
MUNCUL di kongo
pada 1976 dan
menjadi pandemi
di afrika hingga
saat ini

World Health Assembly
Mendeklarasikan dunia
bebas dari virus cacar
setelah memeranginya
selama ribuan tahun

Virus HIV (Human
Immuno-deficiency
Virus) merusak
sistem kekebalan
tubuh manusia.
Sejak itu, infeksi
virus ini telah
membunuh lebih
dari 32 juta jiwa.

Corona virus DIsease (COVID-19),
diduga berasal dari kelelawar,
menginfeksi hingga 108 juta
manusia dan membunuh lebih
dari 2,3 juta jiwa (Februari
2021). VAKSIN MERAH PUTIH
Merupakan salah satu vaksin
yang diproduksi untuk melindungi
manusia dari virus ini

Vaksin Gardasil berhasil
dikembangkan untuk
melindungi wanita dari
kanker serviks akibat
inveksi human papilloma
virus (HPV).
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MELAWAN ROBOT AI
Siapa yang pertama kali
memperkenalkan variolasi* ke
orang-orang di London?

Lady Mary
Wortley Montagu!

Tunggu, siapa
dia? Itu ‘kan
tidak ada di
pelajaran
sekolah!

Benar!!!

Coba pikir, dengan
pengetahuanmu itu,
pekerjaan siapa yang
kira-kira bakal kurebut
di masa depan!

#@@S
%$&...
!!!!

* Variolasi adalah embrio vaksinasi. Pengetahuan ini dibawa dari Kesultanan Ottoman
ke Inggris melalui catatan seorang penulis perempuan Inggris bernama Lady Mary
Wortley Montagu pada sekitar 1718. Sebelumnya, ia pernah terkena virus cacar dan
berhasil sembuh. (https://www.historyofvaccines.org/content/variolation-turkey)

SIAPA PENEMU VAKSIN
Tahukah kamu, dulu
di Inggris pada
tahun 1798, cacar
mampu membunuh
ratusan ribu
orang tiap tahun!

Hingga Edward Jenner menyadari
ada mbak-mbak pemerah susu
yang pernah ketularan cacar
sapi, mereka tidak terkena cacar
sewaktu terjadi wabah cacar.

Edward Jenner
adalah dokter
pertama yang
melakukan
vaksinasi.

Sejak penerapan vaksinasi, cacar telah
diberantas setelah menghantui manusia selama
ribuan tahun. Segera menyusul virus polio,
campak, gondok, dan rubella yang kian hari kian
menurun oleh vaksinasi.
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BAGAIMANA VAKSIN BEKERJA?
Begini cara kerja
vaksin di dalam tubuh!

Ha ha haa... akhirnya
aku bisa masuk
Ini dia penyusupnya.
Lumpuhkan!

Siap!
Ada penyusup!
Siaga!

Sudah
dilumpuhkan
Komandan!

Pelajari kelemahan dan
kehebatannya!
Besok-besok kalau ada musuh
model begini, kita sudah tahu
dan kenali mereka!
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Siap
Komandan!

MENGAPA KITA DIVAKSIN?
Vaksinasi itu mirip latihan buat tubuhmu.Jadi,
tubuhmu disuntik virus yang sudah rusak
atau mati supaya kenal sama si virus.
Itu untuk memicu respon kekebalan tanpa
kamu perlu jatuh sakit.

Dari situ, tubuhmu punya
waktu untuk membangun
tameng yang tepat dan
membentuk kekebalan dan
bisa melawan si virus.

Seperti ini
ilustrasinya!

Jadi sakti
dong, Kak!

Tunggu ... masih perlu waktu
panjang untuk benar-benar
terbebas dari Covid-19!
Jadi tetap patuhi 3M!

Wooowww ...
kujadi kebal!
Ciaaat ciaaat!

BAIKLAH!!
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SIAPA SAJA YANG DIVAKSIN COVID-19?
Lagi-lagi ...
aku enggak
dapat jatah!

Bukan
begitu,
Dik!

TERUS?! Mengapa tidak
semua usia mendapat
vaksin?

Itu
namanya
pilih
kasih!

Saat ini yang mendapatkan
vaksin Covid-19 adalah orang
yang berusia 18-59 tahun
dengan komorbid* terkontrol.

Tenang ... bagi mereka yang
berusia di atas 60 tahun juga
sudah bisa divaksin Covid-19.

Mengapa
beda-beda
gitu, Ri?

Vaksin diberikan
berdasarkan usia
yang sudah diujicoba
terlebih dahulu. Jadi
enggak asal SUNTIK!

Lalu
aku tuh
kapan....
kapan...
Sabar...
nanti
vaksinasi
untuk anak
juga akan
tersedia.

Atau .. bagaimana
kalau Kakak yang
SUNTIK!

* Komorbid adalah penyakit penyerta yang sudah dimiliki seseorang, seperti, diabetes melitus, TBC,
penyakit hati, dst.
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Memakai masker
dengan benar

+

3T

MENJAGA JARAK

Testing
Tracing
Treatment

Hayuuuk...!
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Mencuci tangan
pakai sabun

+ vaksinasi

Indonesia
bebas
Covid-19,
bisa!

KITA ADALAH PAHLAWAN BUAT SESAMA
Mengapa kau di sini?
Kami kembali dari
masa depan untuk
perubahan. Masa
depan penuh
kekacauan. Virus
dengan mutasi baru
terus bermunculan.
Peradaban manusia
dalam ancaman
serius.

Kita harus bekerja sama.

Lalu apa
rencanamu?

Gotong royong!

Ingat
pesan
Ibu...

Menjadi pahlawan buat
sesama ... saling menjaga,
saling mengingatkan ..
Menjaga diri, menjaga
sesama.
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APA?

VAKSIN MERAH PUTIH
Jangan salah ... kita juga bikin.
Cuma saat ini baru masuk fase
tahap uji klinis 3. Bersabarlah,
Adikku yang manis!
Kak, mengapa vaksin
Covid-19 impor? Memang
negara kita tidak bisa
bikin sendiri?

Iya, vaksin Covid-19 akan diproduksi oleh
Biofarma. Biofarma itu sudah berpengalaman
memproduksi banyak vaksin. Sebagian malah
sudah diekspor ke luar negeri.

Bikin
vaksin
Covid-19
tidak?

Bikin. namaNYA
Vaksin Merah
Putih.

Generasimu punya harapan,
Dik! Kakak ini yang tak punya
harapan jatuh cinta di masa
pandemi!

Yeee...
malah curhat!
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APA HALAL?

Pak...Pak,
Emak kok ragu
divaksin ya ..

Kan buatan
Tiongkok, Pak.

Ragu
kenapa,
Bu?

Memangnya
kenapa?

Ragu sama
vaksinnya itu
...

Bu, Majelis Ulama
Indonesia sudah
mengeluarkan fatwa
Suci dan Halal.
Tidak hanya itu BPOM pun
telah menerbitkan izin
penggunaan darurat.
Jadi keamanannya
dijamin oleh negara!

Kamu
ya!

Abis divaksin
awas jadi Titan
loh, Mak!
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INDONESIA PUNYA BIOFARMA
Di sini vaksin-vaksin dalam
negeri di produksi!

BENAR!
Apa termasuk
vaksin Merah
Putih?

Kabarnya Biofarma bakal
memiliki kemampuan untuk
memproduksi sekitar 250 juta
vaksin Covid-19 setiap tahunnya.

Wah .. canggih
juga ternyata ya!

Apa ada di antara kalian
yang mau menjadi
vaksinolog?

Apa itu, Kak?

Vaksinolog adalah profesi
dengan penguasaan di bidang
vaksinologi dan imunologi.
Singkatnya, ahli vaksin dan imun.
*Biofarma adalah Badan Usaha Milik Negara yang memproduksi vaksin dan antisera.
Perusahaan ini berdiri sejak 6 Agustus 1890 dan beroperasi di Bandung.
Ingin tahu lebih lanjut, kunjungi lamannya di: https://biofarma.co.id/
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ANEKA RUPA VAKSIN

Tahukah kamu,
Biofarma telah
memproduksi
banyak vaksin?

•
•
•
•
•
•

Vaksin
Vaksin
Vaksin
Vaksin
Vaksin
Vaksin

Campak Kering
Influenza
Difteri
Hepatitis B
Tetanus
Tuberculosis

Oya, vaksinvaksin yang
diproduksi
oleh Biofarma
sudah
diekspor ke
140 negara

termasuk
Asia Selatan
hingga
Amerika
Tengah.

Masih ragu dengan
kemampuan bangsamu
sendiri?

Sebentar lagi
kita punya
Vaksin Merah
Putih penangkal
Covid-19. Senjata
super keren!

Asal bukan penangkal
rinduku padamu, Ri!
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BENAR!

TAKUT DISUNTIK
Alah...Bapak ini
jangan malu-maluin.
Kedengaran anakanak bagaimana?

Bapak takut
disuntik, Bu!

Sudah siap disuntik,
Pak Umar?

Waaah .. kalau tahu
yang kasih vaksin Bu
Dokter ya saya siap
dari kemarin-kemarin!

Baik. Ini
divaksin ya!
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KAYAK DIGIGIT SEMUT

Gimana
rasanya
divaksin,
Mak?

Kayak digigit
semut.

Kayak digigit
Dinoponera ya?

Apa? DINO
PONARI?

Bukan. Itu loh Mak,
semut Dino. Keturunan
semut purba. Semut
terbesar di dunia.

Kalau Emak, Bapak,
dan Kak Noel divaksin
Covid-19, aku merasa
dilindungi dan disayang.
Terima kasih, Emak!
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ALUR PELAYANAN
VAKSIN COVID-19
1

2

Pendaftaran dan verifikasi data
Penerima vaksin menunjukkan nomor tiket
elektronik (e-tiket) atau e-KTP
(Penerima vaksin usia minimal 18 tahun)

Skrining
Petugas kesehatan melakukan
anamnesa guna melihat kondisi
kesehatan penerima vaksin,
mengindikasi kondisi penyerta
(komorbid), serta melakukan
pemeriksaan fisik sederhana
(suhu tubuh dan tekanan darah)

Kalau kondisi
penyerta
dirasa tidak
memungkinkan,
vaksinasi akan
ditunda dulu!
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3

Pencatatan dan observasi
Petugas mencatat hasil vaksinasi
dan memberikan kartu vaksinasi.
Penerima vaksinasi diminta untuk
menunggu di ruang observasi
selama 30 menit.

Nah Tahap I vaksinasi Covid-19 sudah,
Tinggal menunggu jadwal Tahap II!
Jangan lupa bawa kartu vaksinasi untuk
memperoleh vaksinasi Covid-19 Tahap II!
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Vaksinasi
Petugas memberikan
vaksinasi melalui
penyuntikan

JANGAN KALAH DARI VIRUS!
Syukurlah
banyak yang mau
divaksin!
Memang kenapa
kalau tidak
divaksin?

kamu yakin
masa depan kita
akan baik-baik
saja?

Tapi bukankah menjengkelkan
bertempur dengan sesuatu yang
tidak kelihatan. Kita enggak bisa
tinju atau tendang bokongnya!

Tidak lucu kan
kalau kita sampai
kalah oleh virus!
Makhluk itu
kelihatan saja
tidak.

Eh, maaf!
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HERD IMMUNITY
(KEKEBALAN KELOMPOK)

Lega ... Bapak,
Emak dan Kak
Noel sudah
divaksin!

Ya enggak kayak
gitu juga, Dik!

Kak...
masak
lamunanku
saja kau
koyakmoyak. Tega
sekali kau!
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APA ITU KEKEBALAN KELOMPOK?
Benar. Target
vaksinasi 181,5
juta penduduk
yang akan
rampung selama
kurun 15 bulan.

Kekebalan kelompok cuma bisa
dicapai jika orang yang divaksin
Covid-19 berjumlah banyak.

Jadi tidak semua
orang divaksin
Covid-19?

O .. begitu!

Aku bisa
cari pacar
lagi dong
...

Iya, ada beberapa orang yang tidak divaksin, seperti
orang dengan komorbid tidak terkontrol, ibu hamil
dan menyusui karena belum ada hasil uji klinis
sampai hari ini. Kekebalan kelompok bisa mencegah
penularan atau keparahan pandemi Covid-19. Ini yang
akan melindungi mereka yang tidak divaksinasi.

Hasilnya, angka kesakitan dan
kematian akibat virus Covid-19 bisa
menurun. Ini mampu memperkuat
sistem kesehatan nasional secara
menyeluruh. Masyarakat bisa
kembali bergairah dan produktif.
Kekuatan ekonomi bangkit kembali.

Cieee ..
tar patah hati lagi!
Tar nangis lagi!
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Sudah kebal, Ri
tanpa vaksin!

JADI TITAN ENGGAK SIH? SERIUS NANYA!

Serius yang
habis divaksin
bisa jadi Titan?

Mikir kok ala
Wibu*, enggak
bisa bedain mana
dunia fantasi dan
dunia nyata.

Entah ...
Dari mana dia dapat
kata-kata seperti itu?

Yang maya dan riil dah
jungkir balik ... gini nih kalau
kebanyakan makan gawai.
Makan mah nasi!

* Wibu adalah julukan untuk seseorang yang
fanatik dengan anime (animasi dari Jepang)
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AKIBAT KELAMAAN REBAHAN
Lihat ini!

Hei .. jangan
bermalas-malasan!

Waaah .. itu aku.
Bagaimana aku bisa
segendut tong!

Tampangku tampak
banyak bodohnya ..

Masa depanmu, kamu ciptakan
sejak hari ini. Kalau malas, sudah
kalian lihat sendiri akibatnya ..

Mataku mirip zombie ..
Sepertinya aku
pengangguran ...

3M+3T+
Vaksinasi

Apa yang harus
kita lakukan?
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Belajar ..
belajar ..
belajar!

IDENTITAS SUPERHERO TERBONGKAR ..

Bayam...
oh tidak!
Ajak dulu
Super B
makan!

Sepertinya aku
mengenalmu!
Rasanya tak
bisa kupercaya
...
Pada akhirnya
aku tahu...

Apaan?

Dia itu adalah aku
dari masa depan ...
Dan yang lebih
menakjubkan,
dia itu tidak bantet!
Oh bagaimana
bisa itu terjadi...

Kakak sudah
cuci tangan?
Huaaaa ....
virus!

Positif haluuuuu...
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2045: 100 TAHUN INDONESIA MERDEKA

Aku sempat berpikir
kau tidak akan
pernah kembali!

Apa yang
terjadi, Prof?

Kita berhasil?

Kita semua berhasil
melalui pandemi!
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OLEH-OLEH DARI MASA LALU

Aku menemukan ini
di saku bajumu!

Oh...
terima kasih!

Supaya kau
tidak lupa
pada kami!

Tunggu, aku
punya hadiah!

Kau ingin aku buat
versi digitalnya?

Tidak perlu,
Sophia!

Setiap zaman punya
cerita sendiri. Aku
akan menyimpannya!
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SAAT-SAAT EMOSIONAL...
Apa Bapak, Emak dan
Kak Noel berhasil
melalui pandemi?
Apa aku masih akan
bersama mereka?

Ya

Masa depan
adalah
rahasia...

Apa aku boleh
bertanya?

Semoga kita bisa
melalui pandemi
tanpa hati
yang luka!
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