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beliau warga bogor dan menjadi lansia tertua 
yang menerima vaksin covid-19

Kakek 
Wirjawan Hardjamulia 

(usia 104 tahun) 



bapak

biyani

kakek

nenek

emak

NOEL

Pengenalan tokoh
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BERTEMU KAKEK DAN NENEK

SETELAH SEKIAN PURNAMA...

BIYANI 
KANGEEEEN!

STOP!!!!

Waaa .. aaa
Kakek Nenek!

Sana... 
cuci tangan 

dulu!

3



KAMI SUDAH TES PCR!
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TES PCR

NASOFARING OROFARING

Tes PCR atau polymerase 

chain reaction adalah 

pemeriksaan laboratorium 

untuk mendeteksi material 

genetik dari sel, bakteri 

atau virus, termasuk 

mendiagnosa virus Covid-19.

Sebelum berkunjung, 
kami sekeluarga 

sudah melakukan tes 
PCR! Seperti apa itu 

tes PCR?

Pemeriksaan dilakukan 
dengan mengambil sampel 

dahak, lendir, atau 
cairan dari nasofaring 

(bagian antara hidung dan 
tenggorokan)

orofaring (bagian antara 
mulut dan tenggorokan) 
atau paru-paru orang 
yang diduga terinveksi 

virus Covid-19.

Hasilnya, 
kami negatif 

covid-19! 

SUMBER: ALODOKTER.COM

ATAU
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 LANSIA BERISIKO TINGGI 
BILA TERPAPAR COVID-19 (1)

Bapak dan Ibu 
belum divaksinasi 

Covid-19?

Enggak 
usah...

Itu di grup jamaah 

WA-niyah, ibu-ibu pada 

bilang vaksin itu 

berbahaya. 

Kami ini sudah 
usia lanjut. 

Sudah banyak 
penyakit. 

Masak mau 
ditambah 
virus!

Masak 

kita dikasih 

virus!

Enggak usah 
bagaimana?

Iya, Nenek dikasih 

virus yang sudah 

dilemahkan. Jadi 

tidak perlu takut!

Pokoknya 
ogah!

Takutnya 

nanti setelah 

divaksinasi malah 

jadi sakit!

MALAM HARINYA ...
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 LANSIA BERISIKO TINGGI 
BILA TERPAPAR COVID-19 (2)

DI KAMAR... Kamu itu 
sukanya 

nguping ya?

Masak Kakek 
dan Nenek 

ogah divaksin, 
Kak?

Hih ... dikasih 
kuping itu ya 
buat nguping, 

Kak!

Gimana ya 
caranya supaya 
Kakek dan Nenek 
mau divaksin?

ADA IDE 
GAK KAK?
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KETERBATASAN AKSES LANSIA

kakek mau 

Mendaftar online? 

Nanti kita minta 

bantu Kak Noel ya!

Tuh, dia datang. 
Kak .. kak sini! 
Bantu Kakek 
daftar vaksin 

yuk!

Sebenarnya Kakek itu 
mau saja divaksin, 

tapi Kakek tidak tahu 
bagaimana caranya?

 jangan 
bilang-bilang 

Nenek ya!

BIYANI tahu ... tua itu 

jadi serba terbatas ya, 

kek! Kakek bahkan tidak 

tahu bagaimana cara 

mendaftar lewat hp!

Ha ha .. 
jadi itu 

masalahnya?

CEK CARA DAFTARNYA DI SINI YA 

http://indonesiabaik.id/infografis/

cara-pendaftaran-vaksinasi-covid-

19-untuk-lansia
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 BAWA 2 LANSIA “GRATIS” 1 VAKSIN

HA..
HA..

HA..

 Oya, jangan 

khawatir! 

menurut MUI, 

vaksin ini aman 

dan halal. 

bagi yang 

berpuasa,MUI 

JUGA MENYATAKAN 

vaksinasi 

Covid-19 secara 

intramuskular 

tidak membatalkan 

puasa!

Selain aku, Kakek 
JUGA bisa minta 

bantu PAMAN UNTUK 
didaftarkan.

Dengan 
mengantar 
Kakek dan 

Nenek, Paman 
bisa sekalian 
mendapatkan 

vaksinasi 
Covid-19!

Memangnya 
bisa begitu?

Bisa, Paman. 
Namanya 

mekanisme 1:2!
Itu di Facebook ada 
yang bilang vaksin 

Sinovac mengandung 
sel vero dari monyet 
hijau Afrika ... anu!

Hoaks .. hoaks 
... Paman jangan 
menyebar hoaks! 

Nenek sampai percaya 
cerita itu loh.

Monyet hijau 
Afrika, yang 
begini ya?

Kebijakan tersebut sudah diselenggarakan oleh Pemprov DKI Jakarta dan beberapa 

wilayah lain, seperti Pemkot Surakarta, Kabupaten Garut hingga Pemkot Surabaya.
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 DATA LANSIA TERPAPAR COVID-19

Angka kematian Lansia 
karena virus Covid-19 

mencapai hampir 
50% dari total yang 

terinfeksi.*

Kakek 
dan Nenek 
‘kan mau 

haji. Nanti 
sebelum haji 
juga bakal 
divaksinasi 
Covid-19.

Banyak 
sekali itu, 

Cu!

Mengapa 
memaksa 
divaksin?

*SUMBER: covid19.go.id

Haji itu bertemu dengan banyak 

manusia dari berbagai penjuru 

dunia. Ada yang tidak sengaja 

membawa virus atau bakteri. Jadi 

kalau kita tidak punya kekebalan 

tubuh yang baik, bakal mudah 

tertular dan akhirnya membawa 

penyakit ke negeri sendiri!

Sungguh merepotkan 

ya Pak, virus itu bisa 

numpang ke mana-mana 

cuma dengan tubuh kita!
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 BUYUTKU HAJI*

Buyutku dulu 
haji ya, Kek?

Kakek sudah 
haji belum?

Ini Kakek dan 
Nenek Buyut 

Biyani

Itu sebentar 
lagi lho, Kek!

IYA

Kakek sedang 

menunggu 

panggilan haji.

Kakek akan 

diberangkatkan 

haji tahun 2023. 

Insyaallah!

* Buyut adalah bapak/ibu dari nenek
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 PERJALANAN LAUT

Noel dan Biyani dibawa 
bertualang dalam 

cerita Kakek ...

Dulu ... perjalanan 
haji buyutmu tidaklah 
mudah! BUYUTmu mesti 

mengarungi lautan untuk 
menunaikan ibadah haji.

Kapal mengarungi 
lautan luas

DITERJANG BADAI

Duh, Kakak 
keren

Waa aaa 

...
Ssssst! Aku 
di sini untuk 

melindungimu!
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 BERTEMU IKAN PAUS!

Badai menerjang kapal. 

Ombak menderum.

Kapten Kapal berencana 

mengurangi beban kapal...

Apa kalian ingat kisah 
Nabi Yunus AS? 

Nabi yang ditelan oleh 
ikan paus!

Sungguh .. kalau 
kapal ini tidak 

dikurangi bebannya, 
kita semua akan 

tenggelam.

Tidak ada Tuhan 
selain Engkau, 

Mahasuci Engkau. 
Sungguh, aku 

termasuk orang-
orang yang 

zalim!
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Siapa tahu nasib 
yang sama akan tiba 

pada salah satu 
dari kalian yang 

terpilih ...

Kalau ditelan Paus, 

kita tidak mungkin 

melepaskan diri, 

ya KAK!

kak, apa kapten 
akan sungguh-

sungguh 
membuang kita?

Saat kapal yang ditumpangi 
Nabi Yunus diterjang badai 
serupa ini datang, Nahkoda 
kapal memutuskan mengundi 
siapa yang terpilih untuk 

dibuang ke laut. 3x dan nama 
Nabi Yunus yang terus muncul.

Ia pun meloncat. Lalu Allah SWT 
mengirimkan paus kepadanya 

dan di dalam perut ikan itulah 
ia tinggal. Yang ada hanya 

kegelapan dan tak ada makanan.

Nabi Yunus berada 
di dalam perut paus 

selama 40 hari hingga ia 
dimuntahkan dari perut 
paus dan mendarat di 

sebuah pantai. 

entahlah 
...
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 HIKMAH DARI KISAH NABI YUNUS AS

Mereka terdampar di sebuah pantai ... 

U UH K!

Itu karena 

Kakek sayang 

kamu!

Biyani 
terharu ... 
Kakek dan 
Kak Noel 

menemaniku 
hingga 

detik-detik 
terakhir.

Kita cuma di 

karantina 14 

hari gara-gara 

terinveksi virus 

Covid-19 sudah 

rewel. Bayangkan 

Nabi Yunus AS 

berada di dalam 

perut paus yang 

gelap gulita 

selama 40 hari 

tanpa makan!

Orang-orang 

di zaman dulu 

jauh memiliki 

kesabaran karena 

memang banyak 

keterbatasan. Tidak 

ada pilihan lain!

Jadi orang-orang 

sekarang tidak 

sabaran karena 

terlalu banyak 

pilihan ya, Kek?

Siapa yang 

tidak doyan 

bayam?

Betul itu! 

Termasuk kamu 

yang enggak 

doyan bayam ...
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 RAHASIA KAKEK: TERNYATA 
DIA TIDAK SUKA BAYAM!

Di gurun yang panas menyengat 
dan perut yang lapar  ...

Kalau tahu 

bakal 

kelaparan di 

padang pasir, 

mestinya Kakek 

makan banyak 

tadi ...

Memang ada 

makanan yang 

Kakek tidak 

suka?

Kakek tidak 

suka bayam!

Aku bisa 

bayangkan itu ...



 DI MEKKAH SANA!
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Di sini, udaranya panas. 

Hanya onta berpunuk yang 

tahan tidak minum! Kudengar, 

ada jamaah yang bawa empat 

liter air pun ludes tidak 

sampai sehari semalam.

Iya. Makanya 

Kakek mesti 

vaksin dulu!

Entahlah, 

Kakek belum 

pernah ke 

neraka?

Kalau begitu, 

pas haji tubuh 

harus sehat 

ya, Kek!

Iya ... 

panasnya minta 

ampuuuun! Apa 

neraka seperti 

ini ya, Kek?



 DULU HAJI ITU PENUH PERJUANGAN!
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Buyutmu dulu harus 

naik kapal laut untuk 

berhaji. Naik kapal 

berbulan-bulan.

Setelah tiba di Arab 
Saudi, nasib belum tentu 

benar-benar mujur. 
Ada yang dirampok 

suku-suku Badui dalam 
perjalanan ke Mekkah. 
Ada yang celaka oleh 

wabah kolera.

Pamitnya saja 

sudah bikin sedih. 

Seolah tidak akan 

berjumpa lagi!

Enam bulan di atas 

kapal, ada bermacam 

bahaya yang 

menghantui. Ada badai 

dan Kapal mungkin 

bisa karam di pantai 

yang tak dikenal.

Bila sedang sial, harta 

bisa dijarah oleh bajak 

laut atau bahkan awak 

KAPAL sendiri.

Sungguh bahagia pas 

melihat Kakek buyutmu 

kembali, sudah tentu 

kami semua bersyukur 

dan menggelar kenduri. 

Hingga berhari-hari 

rumah penuh oleh 

banyak tamu yang 

menunggu cerita dari 

Kakek buyutmu!
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 TAWAF* DI MASJIDIL HARAM

Benar-benar 

tidak masuk 

akal!

Siapa sangka kalau 

pandemi Covid-19 

membuat seluruh 

kegiatan tawaf 

di Masjidil Haram 

berhenti!

* Tawaf merupakan 

salah satu amal 

ibadah yang 

dilakukan oleh 

umat Islam ketika 

melaksanakan ibadah 

haji atau umrah. 

Tawaf dilakukan 

dengan mengelilingi 

Ka’bah sebanyak 

tujuh kali.

Sepi sekali ...
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 SA'I*

Ketika Nabi Ibrahim AS mendapat 

perintah dari Allah SWT, ia 

meninggalkan Hajar. Istrinya 

itu hanya ditemani oleh Ismail, 

putranya. Pada siang yang terik, 

bayi Ismail menangis tiada henti 

karena kehausan.

Zamzam 

zamzam** ...

* Sa’i adalah berjalan atau berlari kecil dari bukit Safa ke bukit Marwa 

bolak-balik tujuh kali dalam ibadah haji atau umrah. 

** Zamzam zamzam artinya kumpul, kumpul

Hajar berjalan dan 

berlari mencari air di 

padang pasir. Ia terus 

bolak-balik mencari. 

Sayang, tanpa izin Allah 

SWT, upayanya hanya akan 

bertemu kesia-siaan.

Eh... 

ibadah belum 

selesai!

Sejuuuuk ... 

aku mau di 

sini saja!

Huaaaa 

...

Tanpanya, kita 

tidak akan 

menGecap 

sejuknya air 

Zamzam!
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WUKUF DI PADANG ARAFAH

Ketika Adam dan Hawa 

memakan buah Khuldi yang 

terlarang, keduanya dihukum 

dengan meninggalkan surga 

dan hidup di Bumi. Sayang, 

keduanya dipisahkan. Hingga 

tiba suatu masa setelah 40 

tahun berkelana, mereka 

akhirnya bertemu kembali di 

Padang Arafah.

Di sini kita beribadah 

untuk mengingat 

perjumpaan tersebut. 

Perjumpaan yang 

mengharu biru!

Di Arafah, manusia 

berdiam diri atau 

berwukuf sambil 

merenungkan awal 

kehidupan manusia 

di Bumi.
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MELONTAR JUMRAH DI MINA

Iblis selalu menggoda 

manusia. Kita melempar 

jumrah untuk mengikuti 

jejak Nabi Ibrahim AS.

Konon melempar jumrah 

sama halnya dengan 

melempari Iblis yang 

menggoda manusia ya, Kek!

Iblis dilempari 

kerikil? Mana 

kerasa?

Itu tindakan simbolis. 

Maksudnya, supaya dalam 

hidup kau selalu ingat begitu 

banyak godaan Iblis untuk 

mengalihkan ibadahmu!
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 DIMARAHI NENEK!

Apa-apaan ini! Kenapa 

Kakek biarkan mereka 

main batu di dalam 

rumah?

APA!
Anu ... anu .. 

ini tadi cuma ...

Nenek .. kami tadi 

bermain jumrah. 

Kakak jadi iblisnya. 

Sedang aku dan 

Kakek tengah 

berhaji. Jadi kami 

lempari Kak Noel 

dengan batu!

Sudah rampung ‘kan 

mainnya. Sekarang 

dibersihkan!

Siaaaaap!
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 DAFTAR VAKSIN ONLINE 
 BAGI LANSIA

DAFTAR 

DI MANA?

Susah tidak itu 

daftarnya?

Kek, kek .. sama 

Kak Noel, Kakek 

dan Nenek sudah 

didaftarkan 

vaksinasi Covid-19!

INFO TAMBAHAN
Sampai akhir April 2021, 

baru sekitar 2,5 juta 

lansia yang sudah 

mendapatkan vaksin 

dosis pertama. Artinya, 

itu baru 12 persen dari 

target 21,5 juta lansia.

Daftar online, 

Nek. Bisa lewat 

SITUS WEB 

kemkes.go.id atau 

covid19.go.id !

Sebenarnya gampang. 

Cuma mengisi 

sejumlah pertanyaan. 

Selanjutnya data 

akan masuk ke dinas 

kesehatan proVinsi. 

Setelah itu, tinggal 

menunggu jadwal dan 

lokasi vaksinasi!

Kalau kesulitan, 

bisa minta tolong ke 

Pak RT atau petugas 

kelurahan untuk 

mendaftarkan para 

lansia, Kek!

Sumber: sehatnegeriku.kemkes.go.id
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MENDAPAT HIDAYAh

Nek, Kakek 

mendapat 

hidayah!

APA?

Ayo kita 

vaksin! Supaya 

kita aman 

berangkat haji 

tahun 2023.

Yuk lah! Eh 

tapi ini kan 

masih malam!

Sekarang?

Iya ya .. Kakek 

juga barusan 

tahajud!

H
H

R
RR . . .
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APA UNTUNGNYA VAKSIN COVID-19 
BAGI LANSIA?

Sebenarnya 

apa untungnya 

Nenek divaksin 

Covid-19?

Nenek masih 

bingung ...

O ... begitu! Ya kalau misal 

sakit, enggak 

bakal lama ... Idih amit-amit 

siapa yang mau 

sakit!

Vaksin Covid-19 bisa 

menurunkan risiko 

terpapar. Artinya, 

setelah disuntik 

vaksin, Nenek 

sebenarnya tetap 

berisiko terjangkit 

virus Covid-19. 

Namun risikonya 

lebih rendah.

Kalau Nenek 

terjangkit virus 

Covid-19, Nenek 

hanya akan 

mengalami gejala 

klinis ringan dan 

bisa cepat pulih. 

Begitu, Nek!
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 SKRINING VAKSIN!

Suhu tubuh 

diperiksa dan HARUS 

DI BAWAH 37,5 

derajat celcius. 

Tekanan darah tidak 

boleh lebih dari 

180/110 mmHg.

Apa Kakek mengalami 

kesulitan untuk naik 

10 anak tangga?

Apakah sering 

merasa 

kelelahan?

Ah .. saya 

lupa!

100 tangga Kakek 

juga masih mampu.

Apakah memiliki 

paling sedikit 5 

dari 11 penyakit ini: 

hipertensi, diabetes, 

kanker, penyakit 

paru kronis, 

serangan jantung, 

gagal jantung 

kongestif, nyeri 

dada, asma, nyeri 

sendi, stroke dan 

penyakit ginjal?

Kek ... jawab 

yang akurat 

dong!
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Apakah Kakek 

mengalami kesulitan 

berjalan kira-kira 

100-200 meter?

Apakah mengalami 

penurunan berat 

badan serius dalam 

setahun terakhir?

Dari dulu 

segini saja ...

O tidak sama 

sekali!

Jika ada tiga 

ya atau lebih, 

vaksin tidak 

dapat diberikan 

dulu. Keterangan 

diharapkan sesuai 

dengan kondisi 

yang sebenarnya 

penerima vaksin.

Sumber: covid19.go.id
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TETAP BAHAGIA DAN 
JANGAN STRES YA, KEK!

Kakek jangan takut 

divaksin ya! Kata 

Emak kayak digigit 

semut kok ...

Digigit semut? Itu 

mah kuuuuecil! Jangan kayak 

Bapak ... Masak 

Bapak takut sama 

jarum suntik!

Memangnya 

Bapakmu takut 

disuntik ya?

HA...
HA...

HA...

HA...

HA...

Dosis vaksin untuk Lansia 

disuntikkan dengan 

kuartal 28 hari. Suntikan 

pertama baru membentuk 

antibodi tetapi belum 

yang protektif. Antibodi 

sudah mengenal virus 

yang masuk ke dalam 

tubuh, baru kemudian 

meningkatkan kekebalan 

perlahan. 

Pada vaksinasi kedua, 

baru antibodi naik ke 

level protektif atau 

antibodi netralisasi 

yang bisa melindungi 

tubuh dari virus.
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AKHIRNYA KAKEK DAN 
NENEK VAKSIN JUGA

Dulu Nenek 

yang antar aku 

vaksin. Sekarang 

giliranku antar 

Nenek!
Mari, Kakek .. 

Nenek!

Paman dapat 

jatah vaksin 

juga. Didata 

dulu ya!

Wah .. 

terima 

kasih!

Dulu kamu 

nangis pas 

disuntik!
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 TETAP PATUH 
PROTOKOL KESEHATAN, YA!

Pamit dulu ya, 

Pak .. Bu!

Meski sudah 

divaksin, tetap 

patuhi protokol 

kesehatan ya, 

Kek! Ingat 5 M: 

memakai masker, 

mencuci tangan, 

menjaga jarak, 

menjauhi kerumunan 

dan mengurangi 

mobilitas!

Vaksinasi itu intinya 

untuk mencegah 

penularan dan 

mengurangi risiko 

terkena infeksi 

bakteri atau virus 

yang berbahaya.

Iya. Enggak usah 

pergi-pergi kalau 

enggak perlu!

Enakan juga di 

rumah .. ya ‘kan, 

Kek?

Nanti 2-3 minggu 

sebelum berangkat 

haji, Kakek dan 

Nenek bakal 

disuntik dengan 

vaksin meningitis. 

Itu vaksin untuk 

menangkal virus 

atau bakteri yang 

bisa menyebabkan 

peradangan 

selaput otak.

Prokes ... prokes 

... prokes!
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 UNTUNG SUDAH DIVAKSIN YA, KEK!

Dua tahun kemudian ...

Untung Nenek 

sudah divaksin 

ya!

Iya. 

Alhamdulillah!

Hajar aswad, 

Ya Allah!

Labbaik 
Allahuma 
Labbaik ...



ALHAMDULILLAH HAJI!

Semoga kita bisa 

melalui pandemi 

tanpa hati 

yang luka!

tahun 2023

Alhamdulillah 

Kakek sudah 

haji!

Jadi haji yang 

mabur! MABRUR!

Mabur 

Mabuuuuur 

mabrrrr 

maberurrrr!

Kemenag RI, menyampaikan bahwa pelaksanaan ibadah haji 1442 H/2021 M dibatalkan dengan sejumlah 

pertimbangan, di antaranya faktor kesehatan, keselamatan dan keamanan akibat pandemi covid  19. 

(Sumber: kompas.com)






