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Vaksin menciptakan sistem 
kekebalan tubuh secara spesifik 
atau khusus untuk dapat melawan 
penyakit tertentu. Vaksin 
diberikan sebagai upaya 
pencegahan penyakit.

Kalimat Tak Kenal Maka Tak 
Kebal sering kita dengar dan 
banyak kita lihat di berbagai iklan 
luar ruang belakangan ini. Kalimat 
ini bukanlah semata-mata jargon 
terkait program vaksinasi di masa 
pandemi COVID-19 ini. Kalimat 
tersebut punya makna dan 
manfaat yang besar jika 
diimplementasikan.

“Vaksin diberikan saat kita 
sehat. Berbeda dengan obat yang 
diberikan setelah kita sakit. Kita 
sebenarnya sudah mengenal 
vaksin sejak lama. Bahkan, 
sebagian besar dari kita sudah 
menerima vaksin sejak kita kecil 
melalui imunisasi dengan cara 
disuntikkan maupun diteteskan ke 
dalam mulut ,” ujar dr. Reisa Broto 

Asmoro, Juru Bicara Satgas 
COVID-19 dalam keterangan pers 
yang dilakukan secara virtual di 
Media Center Komite Penanganan 
COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi 
Nasional (KPCPEN) pada Jumat 
(27/11/2020).

Dikatakannya, tubuh memiliki 
sistem imun yang berfungsi 
melindungi dari serangan virus 
atau bakteri- dan vaksin 
membantu menciptakan sistem 
kekebalan tubuh secara spesifik 
untuk melawan penyakit tertentu. 
Sistem imun ini membutuhkan 
pengenalan terhadap jenis-jenis 
kuman yang bisa menyebabkan 
penyakit. Sehingga apabila di 
kemudian hari virus atau bakteri 
itu masuk ke dalam tubuh maka 
sudah siap untuk melawan dan 
akhirnya dapat mencegah 
timbulnya penyakit tersebut.

“Vaksin berfungsi untuk 
membuat tubuh kenal lalu menjadi 
kebal terhadap suatu penyakit. 

Jadi cara kerja vaksin setelah 
masuk ke tubuh kita, prinsipnya 
pun sama. Tubuh langsung 
mendeteksinya sebagai sebuah 
ancaman infeksi. Maka tubuh akan 
membentuk sistem untuk 
membuat kekebalan tubuh atau 
antibodi yang diperlukan untuk 
melawan penyakit tersebut. Tubuh 
akan mengingat apa yang harus 
diwaspadai. Sehingga jika ada 
virus, bakteri atau kuman 
penyebab penyakit yang masuk 
dapat dilawan,” jelasnya.

Saat ini, vaksin COVID-19 yang 
sedang dikembangkan dengan 
pengujian berlapis dan dipastikan 
aman untuk digunakan. “Tapi 
ingat, vaksin bukan solusi total 
untuk menghilangkan virus. 
Datangnya vaksin COVID-19 
bukan berarti pandemi langsung 
berakhir. Jadi, tetap terapkan 
disiplin protocol kesehatan 3M. 
Lindungi diri dan orang lain,” 
pungkas dr.Reisa. (inifia)
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Yoriko Angeline mulai dikenal 
saat memerankan Wati dalam 
trilogi Dilan. Terbaru, dia 
menjadi pemeran utama film Di 
Bawah Umur beradu akting 
dengan Angga Yunanda. 
Perempuan 18 tahun kelahiran 
Banjarmasin itu tetap 
menyeimbangkan karir dengan 
pendidikan. Ssttt, Yoriko juga 
cerita soal lawan main dan 
mantan. ( jawapos.com)

Setelah lulus SMA, sekarang 
Yoriko sibuk apa?

Aku kebetulan udah kuliah 
semester II di Jakarta 
International College dan bakal 
transfer ke Western Michigan 
University, AS. Untungnya 
selalu dapat beasiswa dari SD 
sampai sekarang.

Wah, hebat dapat beasiswa 
terus. Gimana bagi waktu 
dengan karir?

Ya pastinya bersyukur banget, 
aku ngerasa beruntung. 
Sekolah dan karir harus jalan 
beriringan. Meskipun aku ada 
syuting, sekolah harus tetap 
beres.

Ceritakan project film terbaru 
dong?

Web series Perfect Love lagi 
jalan episode 2, tayang tiap 
Jumat. Kalau film Di Bawah 

Umur tayang mulai 13 
November di platform 
streaming film. Seneng karena 
respons penonton positif, bisa 
ambil pelajaran dari film itu.

Nggak jadi tayang di bioskop, 
kecewakah?

Nggak sih, tetap ada 
keuntungannya juga. Kan di 
beberapa kota ada yang masih 
nggak punya bioskop. 
Sedangkan, platform online, 
semua orang bisa nonton 
kapan pun, di mana pun. Lebih 
gampang dijangkau.

Gimana membangun 
chemistry sama lawan main? 
Contohnya, Di Bawah Umur 
bareng Angga, sebelumnya 
sama Ari Irham di After Met 
You.

Jujur, seneng karena dapat 
banyak pengalaman yang 
berbeda. Mereka aktor-aktor 

keren, saling sharing, dan 
belajar bareng untuk dapetin 
chemistry.

Pernah sampai cinlok?

Untungnya sejauh ini nggak 
pernah cinlok-cinlokan sih. Aku 
selama ini profesional aja kalau 
kerja. Urusan pacaran ya di luar 
pekerjaan.

Kalau mantan ada berapa?

Ada tiga. Sampai sekarang 
masih berhubungan baik, udah 
jadi teman semua.



JawaPos.com – Lewat 
gelaran live chat streaming 

via Cokelat Band Official 
Channel di YouTube 

pada Minggu malam, 
29 November 2020, 

Cokelat akhirnya 
menetapkan Aiu 
Ratna sebagai 
vokalis barunya. 
Sebelumnya, 
kedua pihak telah 

berkolaborasi di 
panggung selama 

lebih dari setahun. 
Bahkan sempat 

menelurkan sebuah 
single rekaman bertajuk 
Anak Garuda pada 

Agustus 2020.
Bagi Cokelat, 

bergabungnya Aiu 
telah 

menyuntikkan 
semangat 

berkarya yang 
semakin 

menggebu 
di tubuh 

band 

tersebut. Seolah menjadi 
pelengkap dari sebuah 
puzzle, dari sebuah kekuatan 
berdaya ledak tinggi yang 
telah dibangun oleh Edwin 
Marshal Sjarif (gitar), Ernest 
Fardiyan Suarif (gitar), Ronny 
Febry Nugroho (bass) dan 
Axal Andaviar(drum) 
sebelumnya. Formasi ini 
dirasa adalah yang terbaik, 
juga merupakan formasi 
paling diimpikan oleh 
Bintang Cokelat dan 
Aishiteru, sebutan untuk para 
penggemar Cokelat dan Aiu.

’’Cokelat akhirnya kembali 
menemukan penyanyi yang 
sepadan. Benar-benar sesuai 
dengan apa yang gue 
inginkan,’’ seru Edwin dalam 
rilis yang diterima JawaPos.
com pada Minggu malam.

Lalu, kenapa Cokelar 
akhirnya memilih Aiu? Erwin 
menyatakan, saaat ini Aiu 
adalah penyanyi perempuan 
terbaik untuk menjadi vokalis 
band. Karena standar 
penyanyi di Cokelat harus 
tinggi, dan Aiu memiliki 
benang merah dengan musik 
Cokelat dari segi karakter 
dan ciri khas vokal. ’’Jadi saat 
bertemu dengan Aiu, gue 
merasa ini sebuah puzzle 
yang komplit,” cetusnya.

Aiu Ratna sendiri sendiri 
sudah memiliki jam terbang 
tinggi di dunia panggung 
dan rekaman. Mulai berkarir 

sejak 2006 lewat film 
bertema musikal bertajuk 
Garasi garapan Miles Films. 
Band Garasi dalam film itu 
pun lajut di dunia nyata 
dengan menelurkan 
sejumlah tiga album. Aiu 
sendiri menjadi vokalis pada 
dua album pertama Garasi.

Tak hanya itu, Aiu bahkan 
sempat mengembara selama 
kurang lebih lima tahun di 
Negeri Sakura, demi 
mengasah karirnya sebagai 
penyanyi solo. Namun, kini, 
Cokelat telah menjadi rumah 
dan keluarga baru bagi Aiu. 
Dia pun merasa sedang 
memasuki sebuah fase baru 
yang sekaligus menetaskan 
semangat baru baginya. Dan 
yang paling melegakan bagi 
Aiu, terlibat di Cokelat sama 
sekali tidak terasa seperti 
bergabung dalam 
lingkungan baru.

’’Karena para personelnya 
sudah kenal lama, dan 
lagu-lagunya pun sudah 
sangat familiar. Jadi proses 
adaptasinya tidak sulit dan 
bahkan bisa langsung terjalin 
chemistry-nya,’’ ucap Aiu 
yang juga sempat 
berkolaborasi dengan band 
Killing Me Inside itu. Dengan 
formasi barunya tersebut, 
Cokelat saat ini tengah 
menyiapkan sebuah single 
yang akan dirilis dalam 
waktu dekat. (*)
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JawaPos.com – Sebuah hal yang manusiawi jika seseorang lupa 
terhadap sesuatu. Namun bagi sebagian orang, ingatan mereka begitu 

tajam sampai bisa mengenang hal-hal detail.
Orang seperti itu biasanya secara alami memiliki ingatan yang baik dan 

tidak perlu berusaha keras untuk mengingat sesuatu. Dilansir dari Pink Villa, 
Minggu (29/11), 5 zodiak ini paling ingat dengan segala hal tanpa pernah lupa.
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Tradisional, tetapi 
tetap luwes dan 

fungsional. Dengan 
sentuhan 

kontemporer, rumah 
joglo tak cuma 

terlihat asri. Hunian 
itu juga sehat dan 

hemat energi.

DARI luar, Ndalem Dewi –yang 
diambil dari bahasa Jawa untuk rumah 
dan nama nyonya pemilik rumah– 
kental dengan nuansa rumah 
tradisional. Atap berbentuk khas 
rumah joglo. Diperkuat dengan pintu 
kayu ukiran di wajah rumah. Semuanya 
berpadu serasi dengan dinding dan 
pagar luar yang bernuansa monokrom.

Arsitek Rifqi Aufar Z.H. menjelaskan, 
Ndalem Dewi merupakan salah satu 
proyek renovasi rumah lawas. Existing-
nya berupa rumah joglo. ”Pemilik 
rumahnya, suami istri, lama bekerja di 
Jakarta. Karena akan ditempati lagi, 
rumah ini akhirnya dirombak ulang,” 
ungkap Oki, sapaan Rifqi Z.H. Konsep 
rumah pun dibuat sedikit berbeda.

Dia menyatakan, beberapa 
komponen tetap dipertahankan. 
Namun, untuk mengakomodasi pemilik 
rumah yang lama tinggal di 
metropolitan, ada beberapa unsur 
yang diperbarui. ”Karena itu, kami 
pakai langgam arsitek kontemporer 
yang fleksibel, dinamis, dan mengikuti 
zaman,” jelas alumnus Universitas 
Muhammadiyah Surakarta tersebut.

radarmalang.jawapos.com        |  online@radarmalang.id        |  jawaposradarmalang        |  radarmalangonline        |  @radar_malang



7
RADAR MALANG ONLINE  |  SELASA 1 DESEMBER 2020

ra
da

rm
al

an
g.

ja
w

ap
os

.c
om

   
   

  |
  o

nl
in

e@
ra

da
rm

al
an

g.
id

   
   

  |
  j

aw
ap

os
ra

da
rm

al
an

g 
   

   
 | 

 ra
da

rm
al

an
go

nl
in

e 
   

   
 | 

 @
ra

da
r_

m
al

an
g

Untuk menghadirkan 
sentuhan kontemporer, 

sebagian material diganti. 
Kayu-kayu dari bangunan 

lama di-recycle dengan 
desain lebih baru. Salah 

satunya dipakai untuk 
partisi antara taman 

komunal dan musala di 
dalam rumah.

Oki menuturkan, dalam 
renovasi, dirinya 

menekankan konsep 
rumah yang ramah. 

Prinsip ramah lingkungan 
dimulai dengan mendaur 
ulang dan menggunakan 
lagi (reuse) material dari 
bangunan lama. ”Rumah 

ini dibuat dengan banyak 
bukaan untuk 

pencahayaan dan sirkulasi 
udara. Apalagi, iklim mikro 

di Ambarawa masih baik 
dan sejuk,” kata arsitek 

yang berbasis di 
Semarang tersebut.

RIFQI AUFAR FOR JAWA POS

Salah satu unsur yang 
diperbarui dalam 

renovasi Ndalem Dewi 
adalah pintu gebyok. 

Jendela pun dibuat 
bergaya gebyok dengan 
kaca patri yang opacity-

nya tinggi. Dari 
bangunan lama, yang 
dipertahankan adalah 

kolom-kolom rumah dan 
struktur ”saka guru”.

Pagar depan 
dibuat relatif 
tinggi untuk 
privasi 
penghuni 
rumah. Material 
yang 
digunakan 
adalah batu 
candi yang 
disusun zig-
zag.

Meski banyak taman 
di dalam rumah, 

perawatannya tetap 
mudah. Elevasi taman 
lebih rendah daripada 

bangunan untuk 
mencegah genangan. 

Taman di sisi barat 
rumah juga tetap 

teduh pada siang–
sore dengan 

tambahan dinding 
yang cukup tinggi.



JawaPos.com – Menutup 
tahun 2020 PT Yamaha 
Indonesia Motor Manufacturing 
(PT YIMM) menggelontorkan 
beberapa produk baru. Setelah 
peluncuran All New Aerox 155 
Connected, dilanjutkan All 
New Nmax 155 Connected 
S t a n d a r d  U p g r a d e , 
meluncurkan konsep baru 
Yamaha Gear 125.

Sebagai motor “Matic 
Multiguna” yang sangat cocok 
untuk anak muda dengan gaya 
hidup aktif (active lifestyle) 
dan ingin tampil beda. Menurut 
Minoru Morimoto, selaku 
Presiden Direktur dan CEO PT 
Yamaha Indonesia Motor Mfg, 
GEAR sebagai tools yang bisa 
menjadi partner mendukung 
aktivitas sehari-hari. Dengan 
kelengkapan fitur, desain, dan 
teknologi baru yang 
menunjang gaya hidup aktif.

“Kami sangat senang dapat 
mempersembahkan 3 model 
terbaru kami di penghujung 
tahun ini. Melalui konsep 
produk terbaru Yamaha Gear 
125, kami ingin Anda semua 

Gear Up pada keseharian Anda 
dengan #NaikYamahaAja,” ujar 
Minoru Morimoto, selaku 
Presiden Direktur dan CEO PT 
Yamaha Indonesia Motor Mfg.

Kehadiran Yamaha Gear 
125 untuk melengkapi varian 
produk Yamaha Blue Core 
125cc. Mengusung konsep 
“Matic Multiguna” dengan 
desain baru yang tangguh, 
mengutamakan fungsionalitas 
(utility) untuk pengendaranya.

Gear secara harafiah dapat 
diartikan sebagai tools atau 
alat, yang bermakna sebagai 
alat transportasi andalan yang 
bisa menjadi partner handal 
dalam mendukung aktivitas 
s e h a r i - h a r i ,  d e n g a n 
kelengkapan fitur, desain dan 
teknologi baru yang 
menunjang active lifestyle.

Menampilkan desain 
terbaru dengan tampilan baru 
yang tangguh dan sporty. 
Dibalut dengan aksen 
pelindung (side protector) 
serta desain lampu LED yang 
membuat tampilan semakin 
tangguh dan sporty.

Mempunyai Inovasi baru 
aksesoris, rak depan 
berkapasitas besar yang 
adjustable dengan tambahan 
double hook (gantungan 
barang ganda). Membuat 
pengguna bebas mengatur 
kapasitas rak depan sesuai 
kebutuhan terutama saat 
membawa banyak barang.

Selain itu, dengan inovasi 
pijakan kaki anak dan aksesoris 
pijakan kaki (foot peg) yang 
fleksibel. Membuat posisi kaki 
pengendara lebih nyaman 
dan leluasa saat berkendara 
bahkan ketika membawa 
banyak muatan.

Menggunakan mesin Blue 
Core 125cc serta telah 
dilengkapi dengan teknologi 
Smart Motor Generator (SMG) 
yang membuat suara starter 
halus saat motor dinyalakan 
dan Stop & Start System (SSS). 
Semakin praktis dengan 
adanya Electric Power Socket 
untuk mengisi daya baterai 
ponsel saat berkendara.

Kelengkapan fitur lainnya 
yaitu Yamaha Gear 125 telah 

menggunakan Ban Belakang 
Tubeless dengan tapak lebar 
serta memiliki fitur unggulan 
layaknya skutik premium. 
Seperti adanya fitur Answer 
Back System untuk menemukan 
motor saat di parkiran, lampu 
depan LED dan lampu hazard.

Dalam mendukung 
rutinitas harian yang lebih 
semangat, Yamaha Gear 125 
tersedia dengan dua varian 
tipe, yaitu S-Version and 
Standard Version. Untuk tipe 
S-Version hadir dalam dua 
pilihan warna spesial, yaitu 
Prestige Silver and Matte Red.

Sedangkan tipe standard 
hadir dalam 5 pilihan warna 
menarik, yaitu Matte Silver, 
Metallic Grey, Metallic Red, 
Metallic White, and Matte 
Greenish.

Konsep baru Yamaha Gear 
125 dijual dengan harga yang 
terjangkau untuk semua 
kalangan, untuk tipe S-version 
dijual seharga Rp 17.350.000 
sedangkan tipe Standard dijual 
seharga Rp 16.750.000, 
seluruhnya untuk OTR Jakarta.
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