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Tofi:
“Katakan padaku Newton. Begitu sulitkah menjaga kambing? Bukankah 
lebih sulit menjadi ilmuwan?” (Bab 3 Petir Misterius)

 Tofi adalah seorang pemain basket sekaligus ilmuwan 
muda yang sangat populer di Odyssa College dan menjadi idola 
gadis-gadis seisi sekolah. Selain tampan, baik hati dan cerdas, dia 
juga sangat setia kawan. Siswa kelas Kepler (kelas 11) ini senang 
membuat ledakan dalam eksperimen fisika. Akan tetapi, statusnya 
sebagai putra seorang ilmuwan pemenang Nobel seringkali justru 
membuatnya galau. Tofi hanya ingin menjadi seorang remaja 
normal, tanpa dibayangi nama besar papanya. Sayangnya, dalam 
menghadapi masalah, dia kurang sabar dan mudah tersulut, 
sehingga tak heran bila dia sering membuat kekacauan di sekolah 
yang membuat orang tuanya pusing. 

Aurora:
“Pa, Kak Tofi memang sering buat masalah. Tapi dia tidak mungkin 
berbohong. Kak Tofi tidak akan berbuat begitu.” (Bab 3. Petir Misterius)

 Bertolak belakang dengan kakaknya, Aurora dikenal 
sebagai gadis cerdas yang berkepribadian tenang, lembut dan 
sangat dewasa. Dia bisa menjadi seorang kakak yang baik bagi 
si kembar yang sering bertengkar, sekaligus seorang adik yang 
perhatian bagi Tofi yang tak pernah dapat menjalani kehidupan 
masa remaja dengan tenang. Akan tetapi sikapnya yang cenderung 
introvert membuat Aurora lebih sering memendam masalah.

Tofi Bersama Keluarga dan 
Sahabat-Sahabatnya 
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Si kembar Marchia dan Marissa:
“Chia yang mulai!”
“Icha yang mulai, kak!”
(Bab 1. Odyssa College)

 Walaupun kembar identik, Marchia dan Marissa yang lebih 
akrab dipanggil Chia dan Icha memiliki banyak perbedaan. Chia 
berpenampilan sporty dan hobi bermain tenis, sementara Icha 
lebih feminim dan senang menari balet. Akan tetapi kedua siswi 
kelas 7 berusia 12 tahun ini mencurahkan kasih sayang di antara 
mereka kebanyakan dengan cara bertengkar. Mereka sama-sama 
manja dan kekanak-kanakan. Hanya saja, Chia lebih cerewet dan 
egois, sementara Icha lebih perasa dan agak cengeng.

Orang tua Tofi:
“Sudah berkali-kali papa bilang, fisika itu untuk menolong sesama bukan 
untuk pamer-pameran apalagi sampai mencelakakan banyak orang.” 
(Bab 1. Odyssa College)

 Prof. Albed Yomosi, ayah Tofi adalah seorang ilmuwan 
pemenang Nobel fisika yang terkenal di dunia internasional. 
Dia seorang ayah yang tegas dan sangat protektif terhadap anak-
anaknya. Apalagi sejak musuh dari masa lalunya, dua sindikat 
mafia ilmuwan yang sangat berbahaya mengincar keluarganya. 

 Aravinda, ibunda Tofi,  adalah seorang kontributor majalah 
internasional yang selalu sibuk dengan deadline pekerjaannya. Ia 
seorang ibu yang penuh perhatian. Kepribadiannya yang tenang 
dan lembut diwariskan sempurna kepada putrinya, Aurora.
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Rahul Gajera:
“Waktu adalah uang! Itu yang tidak diajarkan Einstein!” 
(Bab 6. Sepuluh Titik Api Paris van Java)

 Rahul Gajera adalah sahabat Tofi satu kelas. Dia cerdas, 
setia kawan, baik hati dan bijaksana. Peranakan India ini mewarisi 
kepandaian ayahnya dalam berbisnis. Namun obsesinya soal angka 
dan uang benar-benar gawat. Rahul membenci pembulatan angka 
dan juga tidak dapat mentolerir pemborosan dalam bentuk apa 
pun. Ia bahkan protes ketika seorang penjahat yang memburunya 
boros peluru. Tidak heran jika ia dijuluki si Manusia Angka. 

William:
“Naluri detektifku seperti sedang memanggil-manggil, Tofi. Aku sedang 
merasakannya. Kau takkan mengerti!” (Bab 8. Newton’s Battle)

 William, sahabat Tofi satu kelas adalah seorang detective 
freak yang terobsesi menjadi agen rahasia. Ia sangat cerdik, cermat 
dan setia kawan. Namun, naluri detektifnya membuatnya mudah 
curiga. Perkataannya terus terang dan nada bicaranya sering kali 
ketus. Sayangnya William mudah lelah, di masa kecilnya ia 
sakit-sakitan, sehingga ia sering mengeluh bila harus melakukan 
kegiatan fisik yang berat. 
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Billy:
“Fisika itu seperti cinta, yang merupakan hasrat manusia yang 
terpendam selama berabad-abad untuk menyelami simfoni hukum-
hukum alam semesta yang merdu tak terkira...” (Bab 4. Antara Cinta 
dan Fisika)

 Billy sang Pujangga Sejati adalah teman sekelas Tofi yang 
senang berpuisi dan pandai bermain musik. Billy seorang yang 
baik hati, tulus, setia kawan dan nggak tegaan, terutama dengan 
cewek. Dia romantis dan terobsesi dengan cinta sejati. Akan 
tetapi, sang Pujangga ini juga sering melamun dan terhanyut 
dalam dunia imajinasinya. Tak heran bila ia tidak logis dan sering 
bersikap konyol.
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Jupiter dan para satelit (pengikut)nya:
“Tak ada yang dapat menolak seorang Jupiter, seisi Odyssa College 
seharusnya sudah mengetahuinya.” (Bab 10. Scientist Honour)

 Jupiter adalah putra tunggal walikota pulau Kencana 
yang sangat terobsesi dengan kekuasaan. Siswa kelas Kepler  ini 
sebenarnya cukup tampan dan jenius, tetapi ia licik, sombong, 
otoriter dan sering menindas anak-anak yang lebih lemah. 
Hanya Tofi yang berani menghadapinya, sehingga mereka 
berdua menjadi musuh bebuyutan. Ia selalu dikawal oleh ketiga 
pengikutnya yang memiliki nama-nama persis dengan satelit 
planet Jupiter, yaitu  Thyon, Callisto dan Ganymede. 

Fabian:

 Walaupun menjadi seorang ketua dewan Newtonian, 
Fabian tak lebih dari “boneka” Jupiter saja. Ia tidak punya 
hak untuk memutuskan apa pun. Namun, Fabian tak pernah 
mempermasalahkannya. Sebagai seorang playboy sejati, yang 
diinginkannya hanyalah tebar pesona sana-sini untuk merayu gadis-
gadis. Selama berpacaran Abigail, ia tidak berhenti berselingkuh.

Newtonian girls:

 Newtonian girls adalah gank gadis-gadis populer di Odyssa 
College. Baik Cherlent, Jane maupun Richella sama-sama sinis, 
sombong, centil dan sok cantik. Ketiga siswi kelas Da Vinci 
(kelas 11) ini juga merupakan anggota pemandu sorak Kovalen 
Cheers.

Jupiter dan Dewan Newtonian



XII

Miranda:
“Bukankah kau satelit yang selalu menarik perhatian siapa pun?”
(Bab 2. Miranda oh Miranda..)

 Miranda adalah  primadona sekolah yang diperebutkan 
Tofi dan Jupiter. Gadis cantik yang duduk di kelas Archimedes 
(kelas 10) ini identik dengan warna cokelat yang mempermanis 
penampilannya dan wangi lavender ciri khasnya. Miranda 
adalah ketua Klub Fosfor yang memiliki pesona yang memikat 
dan kemampuan memimpin. Namun, identitasnya misterius. Ia 
mendekati Tofi demi sebuah misi rahasia. 

Volta:
“Setiap kali kau berurusan dengan fisika, pasti ada masalah baru! Sama 
saja seperti mamamu, ilmuwan tak berperasaan itu!” (Bab 10. Scientist 
Honour)

 Volta adalah teman sekelas Miranda dan juga anggota Fosfor 
yang cerdas. Akan tetapi, kehidupannya sangat menyedihkan. 
Mamanya meninggalkannya demi penelitian fisika ketika ia 
masih kecil. Papanya melampiaskan semua kepedihan atas rasa 
kehilangan itu pada dirinya. Volta tumbuh menjadi seorang 
remaja yang sembrono, ragu-ragu, sedikit plin-plan dan lebih 
sering memendam masalah.

Miranda dan Klub Fosfor
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Kirchoff:

 Kirchoff adalah sepupu Volta dan juga teman satu 
kelasnya. Sebagai anggota Fosfor, Kirchoff adalah siswa yang 
cerdas, cermat, memiliki kemampuan analisa yang tinggi dan 
kepribadian yang tenang.

Eddy:

 Eddy adalah anggota Fosfor yang mahir merancang robot. 
Sama seperti Kirrchoff, ia memiliki kemampuan analisa yang 
tinggi, tetapi seringkali kata-katanya juga tajam dan agak ketus.

Mettana Hidro:

 Mettana Hidro adalah teman sekelas Miranda yang menjadi 
sekretaris Klub Fosfor. Sahabat dekat Aurora yang periang dan 
supel ini memang memiliki pergaulan yang luas. Akan tetapi 
kehebohan dan kebawelannya yang tak dapat menahan informasi 
membuatnya dijuluki sang Ratu Gosip. Mettana berteman 
dengan semua orang, kecuali Abigail Thompson yang menjadi 
musuh bebuyutannya.
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Abigail Thompson:

 Abigail Thompson adalah teman sekelas Tofi yang menjadi 
ketua OSIS. Ia dijuluki si Pembenci Viba (Virus dan Bakteri) 
karena memiliki obsesi berlebihan dengan kebersihan. Gadis 
vegetarian ini sangat menyukai jus brokoli. Ia seorang yang 
independen, perfeksionis dan otoriter sehingga ia sulit bergaul. 
Mettana Hidro adalah musuh bebuyutannya. Permusuhan 
mereka diwarisi dari keluarga masing-masing. 

Jerry:

 Jerry adalah teman sekelas Aurora yang duduk di kelas 
Pythagoras (kelas 10). Tingkahnya yang polos dan konyol serta 
perhatiannya yang berlebihan terhadap  kodok dan salamander 
membuatnya sering menjadi sasaran olok-olok para satelit Jupiter 
dan Newtonian girls.

Fuji:

 Fuji adalah siswa kelas Pythagoras yang gagap dan penakut 
sehingga ia sering menjadi sasaran olok-olok Jupiter dan para 
satelitnya. Diam-diam ia memendam perasaan suka pada teman 
satu kelasnya, Aurora. 

Abigail dan siswa-siswi Odyssa 
College yang lain
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Amonia:

 Amonia adalah teman satu kelas Aurora yang sering menjadi 
sasaran ejekan Newtonian girls. Karena itu, ia sangat membenci 
nama lengkapnya dan lebih senang dipanggil “Nia” saja.
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Tim Kalimantan Barat:
“Kami tidak perlu curang untuk memenangkan pertandingan ini. Kami 
tidak pernah diajarkan berbuat begitu!” (Bab 8. Newton’s Battle)

Ketua: Lorenza.
Anggota: Gamma, Godwin, Hardy dan Reivin.

 Tim yang berasal dari daerah pedalaman ini sangat cerdas. 
Mereka juga jujur dan tidak pernah melakukan kecurangan. 
Ketuanya Lorenza tidak hanya cantik, tetapi ia juga gadis yang 
cerdas, sederhana dan berhati tulus. Sejak kehadirannya, Lorenza 
langsung menjadi primadona di kalangan peserta STG. Bahkan 
Billy jatuh cinta pada pandangan pertama dan rela mengorbankan 
apa pun untuk membuktikannya.

Tim Jawa Barat:
“Karena sejarah ada di dekat rumahku, makanya sejarah itu menjadi 
kebanggaan.”
(Bab 6. Sepuluh Titik Api Paris Van Java)

Ketua: Agus.
Anggota: Royke, Erick, Philip dan Aditya.

 Tim ini adalah tuan rumah yang ramah. Bukan hanya 
mengenal seluk-beluk kotanya dengan baik, mereka juga 
sangat menguasai sejarah nasional. Ketuanya Agus tidak 
hanya memanfaatkan pengetahuan sejarahnya untuk berjuang 
memenangkan lomba, tetapi juga untuk memikat gadis pujaannya, 
Lorenza.

Para peserta Science to Generation
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Tim Jakarta:
“Kau tahu? Melihat kelakuan mereka, aku seperti melihat titisan Jupiter.”
(Bab 5. Science to Generation)

Ketua: Ray.
Anggota: Robert, Bernard, Leo dan Arnold.

 Mereka adalah anak-anak pejabat yang sombong dan 
senang melakukan kecurangan. Ray menjadi musuh bebuyutan 
Tofi, sehingga tim Jakarta selalu berkonfrontasi langsung dengan 
tim Kencana di sepanjang lomba.

Tim Papua:
“Nah, inilah yang menghambat Papua untuk maju. Cara berpikir! Kalian 
tahu, cara berpikir! Tak mau berusaha sedikit pun! Jangan bilang susah 
dulu! Ini kan cuma masalah sepeda berteknologi! Apa kalian tak punya 
imajinasi tentang teknologi sedikit saja?” (Bab 6. Sepuluh Titik Api Paris 
Van Java)

Ketua: Thomas.
Anggota: Altje, Marcel, Maurice dan Peter.

 Tim yang berasal dari ujung nusantara ini kesulitan untuk 
beradaptasi dengan teknologi canggih selama pertandingan 
berlangsung. Thomas adalah remaja eksentrik yang terobsesi 
dengan politik. Awalnya ia terlihat sebagai pemimpin otoriter 
yang senang marah-marah. Namun, siapa sangka Thomas 
terlahir dengan talenta public speaking yang brilian. Pidatonya 
dapat menyihir seisi ruangan.
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Tim Jawa Timur:
“Kami semua kagum sama Marie Currie, hanya kami tidak menyukai 
selera fashionnya.” (Bab 9. Konspirasi Cincin Newton)

Ketua: Cheryl.
Anggota: Natasha, Shelby, Vera dan Nova.

 Gadis-gadis dari Surabaya ini sangat ramah, dan pandai 
bergaul. Mereka adalah para calon ilmuwan cantik yang terobsesi 
dengan fashion dan mode. Bertolak belakang dengan Lorenza, 
mereka centil, agresif dan cukup cerdik untuk mengorek 
informasi dari kelompok lawan. Namun satu kelemahan mereka. 
Gadis-gadis ini takut setengah mati pada hantu!
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Reika:
“Aku tidak pernah takut kalau harus bersaing dengan gadis-gadis lain, 
tapi sainganku bintang Sirius! Dia cantik, abadi dan bersinar!”
(Bab 11. Mimpi Buruk Laboratorium Horor)

 Reika adalah seorang astrofisikawan cerdas yang ramah 
dan lembut. Ia lebih banyak menghabiskan waktunya dengan 
bintang-bintang sejak tragedi kematian kekasihnya. Penggemar 
kopi ini cenderung emosional dan tidak berhati-hati, sehingga 
menjebak dirinya sendiri dalam kasus perburuan bintang Sirius 
yang berbahaya.

Herschel:
Menurutnya ada dua ciri psikopat, berwajah tampan dan berkepribadian 
ganda. Cheryl bergidik, sepertinya Herschel memiliki keduanya. 
(Bab 10. Scientist Honour)

 Herschel adalah fasilitator favorit para peserta STG. 
Wajahnya tampan dan kharismatik, Sikapnya yang ramah 
dan hangat membuat dia selalu menarik perhatian gadis-gadis. 
Namun siapa sangka Herschel ahli menggunakan senjata pisau 
dan menyembunyikan identitasnya yang misterius.

Para Fasilitator Science to 
Generation (STG)
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Collins:

 Collins adalah fasilitator cerdas yang cenderung bersikap 
datar dan formal, sehingga perannya tidak banyak menarik 
perhatian. Namun, ketika ia menunjukkan gelagat yang 
mencurigakan, Tofi dan teman-temannya segera menyadari 
bahwa ia juga seorang pemburu Sirius.

Benny:

 Benny adalah ketua STG yang cerdas. Pembawaannya 
yang tenang membuatnya menjadi seorang pemimpin yang tegas 
dan berwibawa.

Hadesha:

 Hadesha adalah seorang fasilitator yang berlidah tajam 
dan sinis. Ia hobi menusuk emosi siapa saja lewat kata-katanya. 
Tak heran bila para peserta STG menjulukinya Malaikat Maut.
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Ketua: Pierre Lamberth.
Anggota:  Laura Richmond (Inggris), Adhiambo Ivanga (Gabon), 

Vincent Giaccopelli (Italia), Quantos de Medici (Italia) 
dan Stephen Liu (RRC).

 Yang paling banyak berperan dalam Galileo Society adalah 
Pierre Lamberth dan Quantos de Medici. Pierre Lamberth seorang 
yang tenang, cermat, penuh strategi dan pandai menjaga rahasia 
misi. semua itu membuatnya menjadi pemimpin yang cerdas dan 
berwibawa. Sementara itu, Quantos Medici sangat ramah dan baik 
hati, tetapi ia kurang berhati-hati dan banyak bicara sehingga tak 
pandai menjaga rahasia misi.

Galileo Society
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“Tak ada yang dapat lolos dari kami, bahkan setitik cahaya sekali pun.”
(Bab 11.  Mimpi Buruk Laboratorium Horor)

Volkoff:

 Volkoff selalu mengenakan jubah invisible berwarna 
hitam yang membuatnya tampak mirip bayangan Darth Vader. 
Peranakan campuran Jepang-Rusia ini berkulit pucat dengan 
bentuk mata agak menyipit seperti burung gagak. Sama seperti 
Herschel, ia ahli menggunakan pisau. Sikapnya dingin, sinis dan 
misterius.

Rudof:

 Rudof seorang pembunuh berwajah tampan tapi rautnya 
dingin seperti psikopat. Pria Jerman ini berpenampilan 
mentereng, mengenakan rompi anti peluru dan sebuah arloji 
mewah melingkar di tangan kirinya. Setengah lengan kanannya 
berupa lengan robot yang dapat mengeluarkan senjata apa saja. 
Rudof tipe pembunuh yang kasar, senang memborbardir peluru 
dengan senjata yang ada di lengannya.

Para Virion (pembunuh) 
Blackshcole
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Hhhhhhhh…hhhhh…hhhh....hhh...tarikan napas berat serta 
degupan jantungnya yang kencang seolah berlomba dengan 
kepungan udara panas dan titik-titik merah menyala yang siap 
menghanguskannya kapan saja. 
Brakkkkkk!!!!!!!! Tendangannya merobohkan sebuah pintu 
ruangan yang rapuh. Sekalipun tiang- tiang penyangga mulai 
patah, ia tetap berusaha menerobos kepungan api yang mulai 
menjilati lantai. Mantel hitamnya menjadi alat berlindung dari 
amukan api yang panas tak terkira. Ia tak dapat memikirkan hal 
lain yang lebih baik dari ini. Dadanya sesak saat melihat sebuah 
ruangan besar berpintu kaca yang sangat dikenalnya itu sudah 
terkepung api. Secepat kilat, ia menyambar sebuah kursi dan 
menghantam kacanya hingga pecah berantakan. Tanpa berpikir 
panjang, ia melompat masuk. 
“PROFESOR!!!... Profesor!!!” dia menjerit. Wajahnya pucat 
dan tangannya dingin persis seperti orang yang terbujur kaku di 
hadapannya.  
“Oh tidak..!!” rintihnya kalang kabut sembari mengguncang-
guncang tubuh pria itu. Hatinya hancur berkeping-keping seperti 
pecahan kaca yang berserakan di sekelilingnya. Beberapa saat 
lamanya, oksigen seolah tak mampu mengalir ke otaknya. 
“Ttt....tolong...Toooo...tolong!” rintihan lirih yang terdengar, 
seketika membuatnya kembali ke dunia nyata. Dia menyorotkan 
senter kecil ke arah asal suara, lalu berlari menghampiri seorang 
wanita yang terluka parah. “Madam....,” katanya lirih sembari 
mengangkat kepala wanita itu. 
“…A...anakku…,” bisik wanita itu lemah sekali. “A..anak..ku...,” 
bisiknya sekali lagi sebelum mengembuskan napas terakhir.
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Dengan berusaha menekan rasa paniknya, ia melompat keluar 
menuju pintu belakang. Tangis bayi terdengar menjerit-jerit di 
balik kamar tidur yang penuh asap. Ia menerobos masuk. Dalam 
waktu singkat, ia telah menggendong makhluk mungil yang 
terbungkus selimut biru muda. 
Tiang-tiang rumah mulai runtuh. Api ada di mana-mana. Sambil 
mempererat pelukannya, ia nekat menerobos. Malangnya, sebuah 
tiang yang runtuh menghantam pundaknya dengan keras. Ia jatuh 
terjerembab. Seluruh pandangannya kabur dan kepalanya terasa 
berputar-putar, sebelum ia tergeletak tak sadarkan diri. Tangisan 
keras bayi dalam pelukannya memecah keheningan……
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Apa kata orang-orang tentang ilmuwan? Makhluk 
kurang pergaulan yang habitatnya di perpustakaan. Kutu 
buku yang doyan makan rumus. Pakai kaca mata tebal. 
Uncool… No time for having fun. No date at weekend. 
Mereka seakan punya dunianya sendiri. Mereka 
membosankan dan tidak pernah mencicipi asyiknya 
warna-warni kehidupan masa muda.

“Hei! Salah besar! Itu mitos!”
Ilmuwan juga hidup dalam dunia yang normal, 

sama sepertimu. Mereka pernah melewati masa 
remaja, merasakan kebingungan tentang masa depan, 
kesendirian, kepedihan, indahnya persahabatan, dan 
tentu saja debaran jatuh cinta. 

Tahukah kau, Einstein sang maestro jenius 
pernah kebingungan memilih cita-citanya, ingin  
menjadi teknisi keran air atau pengusaha kelontong? 
Bayangkan betapa hancurnya hati Robert Hooke, 
menemukan ayahnya bunuh diri, meninggalkan 
dirinya menjadi yatim piatu di usia 13 tahun! Dan kau 
pasti terharu mendengar persahabatan sejati antara 
Alexander Fleming dan Winstons Churchill sejak masa 
remaja mereka. Yang terakhir, misteri cinta pertama, 
begitu indah tak terperikan bagi seorang Newton yang 
kesepian.

Jadi kau ingin tahu bagaimana rasanya menjadi 
ilmuwan? Jangan kaget kalau aku bisikkan rahasia besar 
ini. 

“Ssst…ilmuwan juga manusia, punya hati, cinta, 
sakit, sedih dan bahagia, seperti makhluk Tuhan lainnya. 
Apalagi waktu mereka masih remaja...”
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Odyssa College
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Perburuan Bintang SiriusPerburuan Bintang Sirius

Bab 1
Odyssa College

Cahaya keemasan senja yang lembut menyinari 
hamparan pepohonan yang menghijau. Seperti biasa, 

pulau Kencana selalu tenggelam dalam hening tatkala petang hari 
menjelang. Hanya semilir angin yang mengajak bunga-bunga liar 
di sepanjang sisi jalan berdansa anggun di bawah kemilau senja. 
Pulau mungil yang terletak di tengah laut Jawa ini memang 
memiliki panorama yang sangat memikat. Namun, bukan hanya 
itu yang membuatnya istimewa. Selama hampir 20 tahun, para 
ilmuwan lembaga internasional, Bank Dunia dan pemerintah 
Indonesia membangun pulau futuristik nan hijau ini dengan 
hati-hati, tanpa merusak struktur alam dan ekosistem yang telah 
ada sebelumnya. Sebuah pulau dengan kecantikan alam yang 
asri, tapi dapat hidup berdampingan dengan teknologi modern. 
Rumah-rumah yang tertata indah diselingi hutan konservasi yang 
terhampar di sepanjang perbukitan, robot-robot kebersihan yang 
terlihat rajin berpatroli, jalanan yang dipenuhi lalu lintas sepeda 
dan beberapa mobil beterbangan kian kemari tanpa mengeluarkan 
suara berisik maupun asap menjengkelkan, sehingga burung-
burung dapat melintasi cakrawala dengan aman tentram.
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Namun kali ini, ketenangannya terusik. Sekelompok 
burung merpati yang sedang mematuk-matuk biji-bijian 
mendadak bubar jalan, begitu derap langkah sepatu yang cemas 
segera mematahkan ranting-ranting di jalan setapak yang sempit 
itu. 

Seorang gadis remaja dengan napas tersengal dan wajah 
mungil yang dilanda kepanikan yang tak terkatakan,  terus berlari 
kencang menerobos semak-semak.

“Please…please… semoga berfungsi…,” gumamnya pelan. 
Sambil menggosok-gosok cincin bermata mirah yang 

dikenakannya, ia tampak gelisah, namun gelombang elektromagnetik 
yang seharusnya segera merayap naik seakan-akan sedang mati suri. 
Apa boleh buat! Ia memang harus berlari lagi. Rambut panjangnya 
yang dikuncir model ekor kuda bergoyang-goyang ditiup angin. Ia 
berhenti sejenak dan terengah-engah kelelahan. “Aduh, bagaimana ini? 
Seseorang akan mati jika ia tak segera sampai. Kenapa sih dia harus melakukan 
eksperimen jauh-jauh!” Gadis remaja berusia 12 tahun itu mengutuki 
ilmuwan eksentrik yang tak lain adalah kakaknya sendiri. 

“Kak Tofi!” serunya terengah-engah ketika tiba di sebuah 
rumah kaca. Sejauh mata memandang, warna-warni bunga krisan 
membuat suasana di tempat pembibitan itu tampak semarak.

DUARRRR! Tiba-tiba bunyi ledakan yang keras terdengar. 
Gadis manis berkulit kuning langsat itu terkejut. Namun, 

sebelum sempat ia menghindar, “Aaaah!!” jeritnya terciprat air 
hingga basah kuyup.

“Eureka…eureka!” Tofi yang masih mengenakan seragam 
sekolahnya itu melonjak kegirangan. Namun, ia kaget menyadari 
kehadiran gadis itu.

“Lho, Icha? Kenapa kau di sini?”
“Nih, lihat! Jadi basah semua!” Marissa cemberut, seragam 

sekolah yang dikenakannya basah oleh larutan baking soda.
“Aku tidak sengaja. Kan sudah kubilang kalau aku lagi 

eksperimen, jangan diganggu!” 
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“Aku cari kakak sejak tadi. Cincin ini rusak, aku tidak bisa 
menghubungi siapa pun.”

Tofi  kakaknya, yang duduk di kelas sebelas itu 
mengerutkan dahinya. 

“Ada apa sih sampai buru-buru begitu?” tanyanya sembari 
merapikan lembaran plastik meteran dan memungut kertas-
kertas yang bertebaran. 

“Fuji…! Cepat kak! Jupiter akan membunuhnya! Fuji bisa 
mati tertusuk!”

“APA!!!”  Tofi meledak, “Membunuh ?!!” 
Gelombang emosi menyelimuti Tofi. Sambil menyambar 

tas ranselnya dan bersiap-siap meluncur di atas sepeda gunung 
kesayangannya, dia seperti menggumankan kemarahannya 
kepada Jupiter. Apa manusia sombong itu tidak punya pekerjaan lain 
selain mengganggu Fuji?

“Icha, tolong bersihkan ya!” tanpa menoleh lagi ke belakang 
Tofi mengayuh sepedanya yang dibuat dengan menggunakan 
teknologi nano11 dan bisa meluncur secepat mobil. Tangan kirinya 
menekan beberapa tombol di sekitar setir. Sebuah antena mini 
sependek 5 cm menjulur tegak lurus. Tampak monitor seukuran 
kotak korek api yang ada di depannya menyala menampilkan 
titik-titik hijau. Pikiran Tofi berkecamuk, wajahnya terlihat 
tegang, dia terus mengayuh sepeda nanonya dengan panik. Jupiter 
berani menggunakan senjata tajam! Dan dia akan menusuk temannya 
yang paling lugu. Bagaimana mungkin Jupiter bisa kehilangan akal sehat 
seperti itu? Bukanlah hal baru kalau Jupiter sering menyusahkannya, 
tapi untuk urusan senjata tajam, masa sih Jupiter tega melakukannya? 
Jupiter pasti sudah gila!

***
Tantangan Kasur Paku 
1 Teknologi yang berhubungan dengan rekayasa materi dalam ukuran nano (seper 

satu milyar meter).
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Odyssa College, tempat Tofi bersekolah menerapkan 
kurikulum sains terbaik di dunia. Semua mata universitas keren 
di seluruh dunia sedang tertuju kepada sekolah calon ilmuwan 
ini. Maklum, sebagian besar siswanya adalah anak-anak ilmuwan 
yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Banyak yang mengira, 
kehidupan para ilmuwan remaja ini cuma seputar perpustakaan dan 
laboratorium. Seandainya  mereka tahu apa yang terjadi sebenarnya...

“Semua siswa Odyssa telah melewati ujian ini!! Kau 
dengar kan?!!” teriak seorang pemuda bertubuh tinggi besar 
kepada bocah mungil yang jelas-jelas bukan tandingannya. 

Bocah malang itu mengangguk-angguk gemetar, lututnya 
berantukan, keringat dingin mengucur perlahan dari dahinya 
yang pucat seperti pualam. Tamatlah riwayatku kali ini, gumamnya 
dalam hati sambil terus berkomat-kamit berharap seorang 
pahlawan akan datang menyelamatkannya.  

“Kasihan Fuji.....”
“Apa boleh buat? Itu memang nasib setiap anak baru yang 

terdampar di sini.”
“Kita tidak bisa menolongnya ya?”
“Apa? Melawan Jupiter maksudmu? Kau mau bunuh diri 

ya?”
“Jupiter memang keterlaluan.”
Bisik-bisik menyebar di antara kerumunan penonton. 

Bukan hal baru, jika Jupiter dan kawanannya mengacau lagi 
di sekolah. Namun, para siswa tetap berkumpul seakan sedang 
menonton pertunjukan. 

“Jangan bilang kau juga otak salamander2!” suara Ganymede 
menggelegar, mendukung sepenuhnya perintah Jupiter kepada 
anak Jepang itu. Teman-teman sekelas Fuji terdiam pucat. 
Sementara itu, Fuji malah sibuk berpikir siapakah Salamander 
yang dalam beberapa minggu ini sering kali didengarnya. 

2 Nama umum bagi spesies amfibi yang penampilannya mirip kadal, dengan tubuh 
ramping, hidung pendek, dan ekor yang panjang.
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“Fuji....ayo...ayo...!” sambut orang-orang yang menonton 
bertepuk tangan. Entah apalah arti tepukan tangan tersebut. 
Entah mengejek, entah memberinya semangat, ataupun hanya 
karena takut dengan Jupiter.

Seorang gadis cantik berambut cokelat bergelombang 
baru saja hadir dalam kerumunan tersebut. Ia penasaran dengan 
apa yang dilakukan oleh siswa-siswa Odyssa sepulang sekolah. 
Pandangannya beradu dengan sang pemimpin gank. Jupiter, 
remaja berwajah tampan itu terkesiap beberapa detik saat bertemu 
pandang dengan gadis itu. Kemudian dia tetap mengurusi si 
Boneka Pucat itu yang hampir kehilangan napasnya karena takut.

“Ayolah!..... Masa seorang siswa Odyssa College tidak 
berani untuk tidur di sana? Sebentar saja,” ujarnya tenang. Ia 
menunjuk sebuah “kasur” yang penuh dengan deretan paku-paku 
tajam. 

Entah apa yang membuat Fuji sering menjadi sasaran empuk 
Jupiter. Mungkin karena dia gagap atau karena penampilannya 
yang lugu seperti boneka Jepang. Rambutnya yang lurus dan 
lemas dipotong pendek setelinga. Poni di dahinya itu membuat 
kepalanya seperti ditelungkupi mangkuk. Dengan tinggi kurang 
dari 150 sentimeter dan badan yang sedikit gembul membuat gaya 
berjalannya seperti bola karet yang memantul-mantul. Yang jelas, 
apa pun alasannya, Jupiter tampak sangat menikmati permainannya. 

Jupiter sesekali mencuri pandang ke arah gadis berambut 
cokelat tadi, lalu melemparkan senyum. Semilir angin 
menyibakkan rambut panjang gadis itu, sehingga wajahnya 
semakin terlihat sempurna di mata pemuda yang jelas sedang 
mengobral kekuasaan dan pesonanya.

Ganymede, remaja bertubuh tegap itu mengangkat Fuji 
dengan mudahnya menuju tempat kasur paku yang siap menusuk-
nusuk kulitnya sampai ke tulang. 

“Aduuuh, kurang ajar!!!....Kau kencing ya?”  
BUMMM!…. tanpa tedeng aling-aling, Ganymede 
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melemparkan tubuh ringan itu ke tanah berumput hijau dan basah. 
Semua orang tertawa terkekeh-kekeh. Sementara itu, dia sibuk 
membersihkan wajahnya yang terkena urine ketakutan Fuji. Fuji 
mengeluh, badannya rontok ketika gaya gravitasi melakukan 
tugasnya. 

“Awas...awas....aaaaaa.....!” seseorang menyeruak ke 
dalam keramaian, ia panik, hampir tak dapat mengendalikan 
sepedanya, dan mulai membuat kerumunan siswa Odyssa yang 
menonton sepak terjang Jupiter berlarian. Gubrakkkk!!!

“Tofi!” Jupiter menggeram. 
Callisto, Ganymede dan Thyon yang merupakan teman-

teman Jupiter langsung membuat formasi di sekelilingnya. 
Mungkin bukan teman-teman tepatnya, tetapi satelit. Menurut 
fakta astronomi, ketiga nama itu memang nama satelit dari planet 
kelima tata surya—Jupiter. Ini benar-benar suatu kebetulan yang 
ajaib. Bahkan Jupiter sendiri pun tak pernah mengumpulkan 
mereka bertiga. Mungkin mereka memang ditakdirkan bersama. 
Mudah-mudahan saja Jupiter tak sampai berpikir untuk mencari 
enam puluh nama satelit planet Jupiter yang lain. Kalau tidak, dia 
pasti segera membuka fans club baru. 

Anak-anak menjerit saat mata remaja penerobos itu 
mendarat hanya beberapa sentimeter dari beberapa deret paku-
paku tajam. Namun, dalam sekejap dia sudah berdiri tegap, 
berpura-pura anggun seperti tak terjadi apa-apa. Dia melirik 
sepedanya yang entah bagaimana bisa berdiri vertikal menyandar 
pada sebuah pohon jati putih.

“Jupiter! Kau mau membunuh Fuji ya?! Apa kau sudah 
gila?!” tuduhnya sembari membetulkan kacamatanya.

“Hhhh...,” Tofi menarik napas lega melihat kasur paku 
yang membentang di hadapannya. Ternyata tak ada senjata 
tajam yang dimaksud Marissa, Jupiter hanya bermaksud 
mempermainkan bocah malang ini dengan pertunjukan fisika. 
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Begitu Tofi tiba di arena, seluruh gadis-gadis di situ 
mengelu-elukannya sambil berebutan ingin berada di deretan 
paling depan. Richella, Jane dan Cherlent sebagai Newtonian girls 
yang merupakan gank terpopuler seantero sekolah mendorong 
gadis-gadis lain agar bisa mendapatkan spot paling depan yang 
mereka inginkan, tentu saja untuk merebut perhatian Tofi. 
Miranda, gadis berambut cokelat tadi juga tak mau ketinggalan, 
dengan anggun dan tak bersuara dia menyalip beberapa barisan 
siswi agar bisa melihat Tofi dengan lebih jelas. Beberapa kali 
ia harus rela dipelototi oleh gadis-gadis lain yang tersenggol 
olehnya. 

“Tofi, kau memang seperti bakteri E. coli3 yang selalu 
mengganggu kesenanganku!” Jupiter mendengus, dia jelas tak 
suka dengan kepopuleran Tofi. Ini membuatnya sangat terancam.

“Apa? E. coli? Memang kau pikir wajahku mirip jamban? 
Ingat ya! Aku dan teman-temanku tidak pernah masuk dalam 
daftar kesenanganmu!!”

“Aku tidak dilahirkan untuk menuruti perintah orang lain 
Tofi. Jadi, kau harus membuat Fuji tidur di kasur paku ini, atau...”

“Atau apa?...Berani-beraninya kau mengancamku!” seru 
Tofi berkacak pinggang.

“Atau proposal penelitianmu ini akan kubuang ke sungai!” 
ancam Jupiter.

“Ahhh...,” keluh Tofi. Dia melirik ke arah Fuji yang 
menunduk penuh rasa bersalah. Seharusnya dia tidak perlu 
menitipkan apa pun kepada Fuji. Gawat juga kalau proposal 
petirnya diambil Jupiter—musuh bebuyutannya. 

“Biar aku saja yang melakukannya, mengapa kau harus 
melukai orang yang tak bersalah?”

3 Bakteri Escherichia coli  biasanya ditemukan dalam usus besar manusia, sebagian 
jenis bakteri ini merupakan kuman penyebab diare. E. coli yang menguntungkan 
manusia dapat mencegah bakteri lain di dalam usus. E. coli sekarang banyak digu-
nakan dalam teknologi rekayasa genetika.
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“Ughhh.....jangan mulai lagi pidato moralmu itu. Aku 
malas mendengarnya,”

Jupiter menjentikkan jemarinya, segera Ganymede 
mengangkat Fuji.

“Kau akan membuatnya berbaring di situ atau aku akan 
menceburkan ini ke sungai,” tatap Jupiter dengan senyum 
kemenangan. Dia tahu kalau Tofi tidak menyerahkan chip4 yang 
berisi proposal penelitian petirnya itu, dirinya akan kena hukuman 
karena keterlambatan tugas. Ganymede menurunkan Fuji kembali. 
Tak ada pilihan lain. Kegilaan Jupiter hanya bisa ditaklukkan oleh 
akal sehat. Tofi menghampiri Fuji yang mematung. 

“Fuji, kau dengar aku,” katanya lembut.
Fuji mengerjap-ngerjapkan matanya, dia hampir menangis. 
“Paku-paku itu tidak akan merobek kulitmu, kalau kau 

tahu bagaimana cara menaklukkannya.”
Fuji tetap mematung. 
“Dengar, kalau kau tidak melakukannya, mereka bisa saja 

menceburkanmu ke sungai!”
Mendengar kata sungai, matanya yang sipit langsung 

membelalak keluar. Kengerian mencengkeram seluruh tubuhnya. 
Tofi mengelus-elus lengan Fuji dengan lembut.

“Nah, kau pasti sering melihat pertunjukan ini di televisi 
kan?”

Fuji mengangguk.
“Tidak ada keajaiban ataupun hal mistis kalau orang 

sanggup melakukannya. Ini murni fisika,” Tofi menerangkannya 
lambat-lambat.

“Kalau kau berbaring di situ, badanmu tidak akan terasa 
sakit. Pada kasur paku, berat badan kita tersebar pada daerah yang 
luas. Karena tersebar luas, maka gaya yang menekan tiap bagian 
tubuh kita hanya kecil saja, sehingga tidak akan terasa sakit.”
4 Komponen sirkuit terpadu yang sering digunakan sebagai “otak” peralatan elektron-

ika, terutama komputer.
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Fuji tampak ragu-ragu. 
“Kau menjelaskan teori fisika kepada otak salamander? 

Yang benar saja,” ejek Jupiter.
Tofi tak mengindahkannya.
“Apakah aku pernah berbohong kepadamu, Fuji?”
Fuji menggeleng. Dia tahu Tofi tidak mungkin menipunya 

untuk alasan apa pun. Tapi tidur di atas paku-paku? Sungguh 
bukanlah sesuatu yang ingin dicobanya seumur hidup. Dia mulai 
tidak senang dengan sebutan otak salamander yang terus dikait-
kaitkan dengannya itu.

“Nah, kalau begitu ayo kita ke sana,” Tofi menggiring Fuji.
Dia terlihat begitu ketakutan dan enggan mengikuti Tofi.
“Aku berjanji akan membantumu Fuji, jangan khawatir!”
Mereka akhirnya berdiri di hadapan papan paku tersebut. 

Kerumunan siswa-siswa Odyssa College mendadak hening 
seperti sedang menyaksikan sebuah pemakaman, sementara 
Jupiter dan gank-nya tak berhenti mengedarkan pandangan yang 
mengejek. 

“Pada hitungan ketiga, aku akan menangkap badanmu 
dan membaringkannya secara bersamaan pada papan ini,” 
Tofi menjelaskan perlahan. Dia menangkap tatapan Fuji yang 
kalau diterjemahkan menjadi aku sangat berharap tidak mati hari 
ini. Namun, Tofi berpikir untuk melanjutkan saja semua ini 
sampai selesai. Dia tidak punya pilihan lain. Dia memegangi 
kedua lengan Fuji, seluruh tubuh anak itu makin gemetaran tak 
karuan. Fuji mencoba menyentuhkan jarinya ke sebuah paku di 
antara jejeran teman-temannya yang menunggu untuk menyapa 
tubuhnya yang mungil itu. 

“Jangan!” sentak Tofi.
Fuji terkaget-kaget, dia menghentikannya serta-merta.
“Kau tidak akan mati gara-gara paku ini! Percayalah!”
“Demi hukum fisika...ayolah Fuji...kau harus 

memercayaiku...,” kali ini suara Tofi terdengar lebih memelas.
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Jupiter dan gank-nya tertawa mencemooh, melihat usaha 
Tofi.

Sementara itu, Fuji bertahan pada sikap mematungnya 
itu. Kalau sudah begini, semua orang selalu menertawai gaya 
patungnya tersebut. Dari mana dia belajar bersikap dingin dan tak 
bergerak untuk waktu yang sangat lama? Ah..iya, kalau Newton 
ada di sini, dia pasti mengabadikannya sebagai manusia paling 
lembam sejagat raya sekaligus memberinya penghargaan karena 
telah menerapkan hukum inersia5nya dalam kehidupan sehari-hari. 

Tofi menggaruk-garuk kepalanya, dia menaik-turunkan 
kacamata tanda gelisah dan berpikir keras untuk mencairkan 
patung lilin di hadapannya tersebut.

“FUJI!!”
Sontak Fuji mencari-cari arah suara tersebut. Sepertinya 

dia sangat mengenali suara lembut itu. Teman-teman sekelas 
Fuji yang cemas sedari tadi langsung bergegas berkumpul 
menghampiri gadis itu. 

“Aurora?”
“Ssst... kau membuat mereka melihat ke sini.”
“Dia teman sekelas kita, guys. Kita tidak bisa 

membiarkannya...,” gadis bermata lembut itu berbisik. 
“Tapi apa kau tidak takut sama Jupiter?”
Tak peduli dengan kecemasan teman-temannya, Aurora 

melambaikan tangannya sekali lagi, ketika Fuji menoleh ke 
arahnya. Fuji langsung tersenyum. Tak dapat dipercaya! Tofi 
melongo, ilmuwan muda itu tak dapat berkata-kata melihat 
perubahan sikap Fuji yang 180 derajat itu.

“Fuji...! Fuji...! Fuji....! Fuji..!” Beberapa orang mulai 
menyemangati siswa mungil itu. Akhirnya semua orang tergerak 
mendukungnya. Wajah pucat siswa dari Jepang itu mendadak 
berubah cerah. 

Sudah sekuat tenaga Tofi mencoba meyakinkannya, 
5 Kecenderungan sebuah benda untuk mempertahankan keadaannya.
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tetapi tetap tak berhasil. Ternyata, Fuji bereaksi lebih cepat, 
setelah melihat sosok gadis remaja berkacamata di tengah-tengah 
kerumunan itu. Reaksi kimia yang takluk terhadap katalis6 yang 
tepat. Katalis yang tepat untuk reaksi kimia dalam tubuh Fuji 
adalah seorang gadis—Hebat!!

Fuji tersenyum ke arah Tofi, menandakan dia sudah siap 
beraksi mengatasi paku-paku yang beberapa saat lalu membuatnya 
kecut setengah mati.

“Satu, dua, tigaaa.....!” seru Tofi. Tofi menadahkan tubuh 
bagian atas Fuji perlahan tapi pasti secara bersamaan. Kaki 
sampai lutut sudah menyentuh paku-paku, Fuji mengernyit 
sedikit, tetapi ketika seluruh tubuhnya menyentuh kasur paku 
tersebut, dia sudah terlihat baik-baik saja7. Dia malah tersenyum 
sumringah. Semua orang bertepuk tangan atas keberaniannya. 

“Hei...mana tugas penelitianku?” teriak Tofi. 
“Kau kan tahu, aku tidak suka menuruti perintah.”
“Seorang pria harus bisa memegang kata-katanya,” gadis 

cantik berambut bergelombang itu menengahi percakapan mereka.
Serentak mereka menoleh. Bola mata cokelat muda terang 

menyempurnakan kecantikan si wajah oval nan ramah. Mereka 
tercenung, seperti baru saja melihat seorang bidadari bersayap 
yang turun dari langit.

“Oh..tentu saja..,” mendadak nada suara Jupiter menjadi 
ramah. Ia membiarkan Miranda mendekat dan mengambil chip 
kecil itu dari tangannya.

“Jupiter,” Jupiter menyodorkan tangannya kepada gadis itu. 
“Miranda,” jawabnya singkat, kemudian langsung 

menarik kembali genggamannya.
 “Aku Miranda…,” ia mengulurkan tangannya kepada 

Tofi dengan malu-malu.
“Namanya tidak asing…rasanya pernah dengar..”

6 Suatu zat yang mempercepat laju reaksi reaksi kimia pada suhu tertentu, tanpa 
mengalami perubahan atau terpakai oleh reaksi itu sendiri.

7 Atraksi ini jangan pernah dilakukan bila tidak memahami konsep fisikanya dengan 
benar.



14

Odyssa College

“Oh ya?” Miranda tersenyum manis dengan wajah 
berbinar-binar. Tofi menjadi salah tingkah.

“Oh eh…maksudku itu seperti nama satelit…”
“Planet Uranus,” sambung gadis itu masih dengan 

ekspresi yang ceria. Mata cokelatnya menatap Tofi dengan 
kagum, “Ternyata, kabar yang aku dengar benar juga. Kau cerdas 
sekali,” sambungnya sambil menyerahkan chip itu pada Tofi.

Wajah Tofi memerah, “Aku eh terima kasih…aku pergi dulu 
ya.”

Tofi berbalik, Fuji mengikutinya dengan kikuk, sembari 
melemparkan senyuman cerianya kepada Miranda. Dia melompat 
ke jok belakang sepeda. Tofi segera mengayuh sepedanya menjauh. 
Fuji melambai-lambaikan tangannya kepada Aurora.

“Hati-hati, antar Fuji langsung ke rumah, kak!” teriak 
Aurora dengan senang. 

“Pasti!” gantian Tofi berteriak menyahut. Dia mengayuh 
sepedanya dengan sedikit santai. Semilir angin berembus pada 
sore hari nan sejuk itu.

Keributan Pagi Odyssa College

Keesokan harinya, senyuman cerah mentari pagi menyapa 
Odyssa College dengan hangatnya. Sinar ultraviolet terpapar di 
dinding-dinding kaca gedung sekolah. Beberapa gedung utama 
yang saling terhubung beratapkan rerumputan dan tanaman. 
Burung-burung pipit beterbangan kesana kemari dan bercuit-
cuit. Kalau dilihat dari atas, semua orang berpikir itu bukanlah 
sebuah gedung sekolah melainkan taman yang melayang-layang. 

Suara keributan anak-anak segera saja mengalahkan 
kicauan burung-burung. Ada yang memasuki gerbang sekolah 
dengan wajah ceria dan seragam yang sangat licin. Ada juga yang 
menyerobot sana-sini dengan tampang kusut dan seragam kumal 
yang kelihatan tak diganti. Mungkin essay atau tugas penelitian 
telah membuat mereka terjaga semalaman. 
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Tiba-tiba, sebuah mobil merah dengan desain mirip kapsul 
sepertinya sengaja membunyikan klakson yang memekakkan 
telinga agar orang-orang langsung minggir menepi. Mereka yang 
tadinya kesal segera saja berubah pikiran setelah menoleh ke 
arah mobil futuristik yang mengilap tersebut. Sebenarnya, mobil 
itu dapat terbang, tetapi menurut peraturan pulau Kencana, ijin 
terbang tidak diberikan pada sang pengendara yang masih remaja. 
Begitu keluar dari mobil, wajah Jupiter terlihat bersinar seperti 
bintang pengembara yang terang. Di tata surya, planet Jupiter 
memang objek keempat yang paling bersinar terang dan entah 
kenapa, itu juga berlaku pada Jupiter Adiwinata—hanya saja dia 
lebih banyak menyebar teror daripada mencuri perhatian. Thyon yang 
berjalan di sampingnya mengedarkan tatapan sombong dan siap 
menepis siapa saja yang menghalangi jalan.  

Sementara itu, kerusuhan pagi telah dimulai saat Abigail 
yang terserang flu disemprot oleh Ody, robot eksentrik yang 
penciumannya lebih sensitif daripada pendeteksi bom. 

“Miss Abigail Thompson!” Odysius terdengar menggeram 
setelah perdebatan selama 2 menit.

“Aku sudah pakai masker! Apalagi maumu?” Abigail 
menggerutu. 

“Sudahlah Bi...turuti saja kata-kata Ody,” seorang siswa 
yang lolos automatic healthy scanner di depan pintu terkekeh 
melihat perdebatan tersebut.

“Diam kau..jangan ikut-ikut!”
“Kerja yang bagus Dy,” seorang lagi menepuk pundak 

robot itu, tetapi Ody masih terlihat serius dengan siswi di 
hadapannya yang tampaknya sulit untuk dikendalikan.  

“Kau benar-benar robot cerewet!”
“Miss Thompson, kehadiran Anda di sini bisa 

menyebarkan pandemi influenza yang mengancam seisi sekolah. 
Anda tahu virus influenza dapat menyebabkan komplikasi radang 
paru-paru dan infeksi jantung....”
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“Aku akan terkena serangan jantung kalau kau tidak 
segera diam, Ody!”

Tofi dan Rahul terkekeh-kekeh melihat keributan Abigail 
dan Odysius. Kalau soal virus dan kuman mereka berdua memang 
tidak ada tandingannya.

“Hai Tofi!”
“Hai..Tofi...!”
“Kemarin oke banget lho!”
“Kau memang keren...”
“Eh..anu.thanks,” Tofi menggaruk-garuk kepalanya. Ia 

selalu kikuk menanggapi sapaan dan perhatian berlebihan dari 
gadis-gadis remaja di sekolahnya terhadap dirinya. Rahul terkekeh 
melihat sahabatnya yang tak pernah terbiasa dengan semua itu. 
Padahal gadis-gadis itu setengah mati menggandrunginya. 

“Kudengar, Jupiter membuat masalah lagi kemarin.”
“Ah itu bukan berita baru.”
“Remaja linglung,” Rahul menyimpulkan sosok seorang 

Jupiter.
Tofi tertawa, “Mudah-mudahan aku tidak sama 

linglungnya dengan dia.”
“Apa sih untungnya mengganggu Fuji. Dengan merusak 

anak itu, dia tidak akan terlihat sangat kuat, bukan?” lanjut Tofi 
lagi.

“Kita tahu Tofi, dia tidak mengejar Fuji atau siapa pun, 
tetapi mengejarmu.”

“Kalau begitu, dia harus bekerja lebih keras.”

Obrolan Taman Newton

Siang hari ini Taman Newton kelihatan lebih ramai dari 
biasanya. Walaupun tugas-tugas sekolah belum menumpuk, 
banyak siswa yang terlihat sibuk, karena nanti malam pameran 
sains akan digelar di sini. Tofi dan kawan-kawannya, termasuk 
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William yang dijuluki sebagai si Maniak Detektif, Billy 
sang Pujangga dan Rahul si Manusia Angka, kelihatan asyik 
membicarakan tugas dari Pak Drajat mengenai apakah asteroid8 

atau alien yang akan membuat bumi terancam punah. 
“Hahahaha…demi hukum fisika Billy, apa kau percaya 

bumi kita akan punah dihantam asteroid seperti film-film kiamat 
ala Holywood?”

William terbahak-bahak ketika meletakkan minuman 
bersodanya di atas sebuah meja batu. Billy menggaruk-garuk 
kepalanya. 

“Ah, ini kan hanya soal bisnis, Bill,” Rahul tak tahan 
untuk menambahkan, “Hari kiamat versi asteroid itu tema film 
yang akan laku keras.”

Mereka duduk di batu-batu yang berada di sekeliling 
sebuah meja batu berukir. William menyeruput sodanya seperti 
tak bernapas.

“Bukannya kau tidak boleh minum soda, Will?” Tofi 
mengingatkan.

“Berhenti menganggapku orang sakit, oke?!”
Tofi mengangkat kedua tangannya seperti mengatakan 

“Baiklah, terserah kau.”
“Kau tidak sakit Will, kau unik, ingat kesepakatan kita,” 

Rahul menepuk pundak William, mencoba menenangkannya.
“Yeah.”
“Jadi… menurutmu  hantaman asteroid tidak berdampak 

serius?” Billy bertanya memastikan.
“Atmosfer kita akan segera membakarnya, begitu dia 

coba-coba masuk,” William menaikkan sebelah alisnya.
“Tapi batu-batu itu akan menjadi serius kalau diameternya 

mencapai lebih dari 30 meter. Kekuatan meledaknya bisa sepuluh 
kali lebih besar daripada bom Hiroshima,” Tofi menyela.
8 Planet-planet kecil yang jumlahnya puluhan ribu, beredar mengelilingi matahari, 

letaknya di antara orbit Mars dan Jupiter.
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“Itu kan hanya muncul 200 tahun sekali, Tofi.”
“Betul…walau hanya sekali muncul, dampaknya bisa 

meledakkan bumi kita…”
“Jadi kau akan memilih asteroid itu?”
“Mungkin Will, tapi alien juga akan menjadi tema yang 

menarik.”
“Aku juga akan memilih alien-alien itu,” kata Billy tertarik.
“Tunggu..tunggu…aku bisa tebak, pasti ada cinta di sini,” 

William terbahak-bahak diikuti oleh yang lain. Ide yang sangat 
mudah ditebak bagi seorang pujangga cinta seperti Billy. 

Wajah Billy tampak memerah. Rambut hitam keritingnya 
bergeming ditiup angin sejuk Taman Newton. Billy—terkadang 
dia begitu terganggu dengan sebuah pertanyaan yang ada di 
kepalanya. Mengapa aku bisa mendarat di tengah-tengah orang-
orang yang begitu cerdas? Matanya yang bulat besar memandang 
sekeliling taman Newton, tempatnya berpijak. Setiap incinya, 
Odyssa College merefleksikan karya besar ilmu pengetahuan, 
apresiasi dari orang-orang yang mendedikasikan hidupnya untuk 
menggali isi alam semesta ini. Sementara itu, fisika baginya 
tak lebih dari sebuah mata pelajaran—itu saja. Pandangannya 
berhenti pada jam matahari besar di atas tanah. Bagaimana 
Newton bisa mempunyai ide sebrilian itu, saat dia bahkan 
masih duduk di bangku sekolah dasar? Apa dia tidak pusing 
memikirkan bagaimana mengukur bayangan demi bayangan dan 
mencocokkannya dengan angka-angka di jarum jam? “Andai aku 
bisa secerdas Newton,” desahnya.

“Kalian sudah dengar sepak terjang anak baru itu?” William 
menginterupsi lamunan Billy tentang Newton. Kerlingan mata 
William membuat teman-temannya menoleh ke arah gadis 
cantik yang tengah berdiri mengobrol bersama teman-temannya 
di pohon Newton, apel-apel sintetis turun naik di tengah-tengah 
pohon tersebut. Blazer abu-abu gelap seragam Odyssa College ada 
digenggaman lengan kirinya, kemeja putih lengan panjangnya 
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tampak licin dan rapi, tak seperti anak-anak yang lain. Bila sedang 
berada di taman Newton, biasanya siswa Odyssa akan menggulung 
kemeja seragam mereka itu sesuai dengan suasana hati mereka.  

“Yang bernuansa cokelat itu?” Rahul menatap lurus ke 
arah Miranda.

“Bernuansa cokelat? Kau pikir dia sejenis benda?” Billy 
terkekeh.

“Hei, dia memang serba cokelat, bukan?”
“Rambut cokelat, mata cokelat, sepatu cokelat….,” Billy, 

William, Rahul dan Tofi menatap Miranda dari ujung kaki 
sampai kepala. Mengecek kebenaran tentang nuansa cokelat itu. 
Rok plisket selutut berwarna burgundy itu terpadu dengan sepatu 
model bot pendek semata kaki—Rahul cermat sekali.

“Memangnya ada apa dengan dia?” Rahul mulai 
melepaskan ikatan dasi burgundy sekolah itu dari kemeja putihnya.

“Namanya Miranda, dia baru datang ke pulau ini, tetapi 
kecerdasannya sudah memikat para guru dan teman-temannya.”

“Sssstt… dia melihat ke sini tuh,” Billy berbisik.
Miranda beradu pandang dengan Tofi dan kawan-kawan. 

Miranda tersenyum dan melambai-lambaikan tangannya kepada 
Tofi. 

“Dia mengenalmu?” William dan Rahul kaget dan 
berbarengan menatap Tofi.

“Umm..eh..anu,” Tofi menggaruk-garuk kepalanya dan 
membetulkan kacamatanya. Melihat Tofi tidak membalas 
lambaiannya, Miranda langsung mengalihkan pandangannya 
dan kembali mengobrol dengan teman-temannya. 

“Anu apa?” selidik William.
“Aku bertemu dia saat kasus Fuji kemarin, dia yang 

mengambil chip-ku dari tangan Jupiter.”
“Jadi dia datang jauh-jauh dari Uranus untuk menolongmu 

ya?” ledek William yang langsung disambut oleh ledakan tawa 
teman-temannya. Tofi tak dapat menyembunyikan wajahnya 
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yang memerah.



Kekacauan Malam Pameran Sains

Malam harinya, Odyssa College tampak ramai. Area 
taman Newton sudah disulap bak pasar malam karena sebuah 
pameran sains sedang digelar. Para siswa berebutan membeli 
kupon untuk mengikuti setiap permainan. Pepohonan yang dililit 
oleh gulungan lampu-lampu kecil menambah suasana menjadi 
sangat indah. 

Tak seperti biasanya, Callisto, Thyon dan Ganymede 
tidak mengawal Jupiter. Mereka malah sibuk berkeliaran ke sana 
ke mari untuk membuat ulah. Seorang remaja berambut gimbal 
seperti brokoli yang sedang membawa kodok-kodok di dalam 
sebuah kotak kaca segera menjadi sasaran mereka. 

“Wah…wah....Jerry…boleh kami berkenalan dengan 
teman-temanmu?” Callisto tertawa mengejek sembari melirik 
binatang amfibi yang melompat-lompat frustrasi menubruk 
dinding kaca tersebut. Dengan cepat Jerry berbalik, tetapi ah..
terlambat..ia sudah terkepung. 

“Kodok yang malang, tidakkah ia haus dengan pengalaman 
baru?” Thyon menyeringai jahat. 

“Mau apa kalian?” keringat Jerry mengucur deras, semakin 
erat ia memeluk hewan eksperimennya itu sehingga kalau 
dia menekannya sedikit lebih keras lagi kotak itu akan hancur 
berantakan. Tanpa banyak bicara, Ganymede mencengkeram 
kerahnya, menarik dasinya hingga ia hampir tercekik. Segera saja 
makhluk amfibi itu pun berpindah tangan kepada Callisto.

“Ja..jangan…kumohon… itu bukan milikku…itu dari pusat 
konservasi amfibi…”

“Oh..kodok langka rupanya,” Callisto terkekeh, “Ah…
mereka pasti lebih bahagia kalau hidup di alam bebas.”
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“Jangan…kumohon jangan…,” Jerry panik menyadari 
denda ratusan dolar yang harus ditanggungnya bila kehilangan 
kodok langka tersebut, “Akan kulakukan apa saja..sungguh..apa 
saja…”

“Apa saja?” Thyon menaikkan alisnya. Di benaknya 
sudah berlompatan ide-ide gila. Suara Jerry tercekat, terlambat 
sudah menarik kata-katanya dan ia juga tak berdaya melepaskan 
diri dari cengkeraman Ganymede.

Dengan santai Ganymede melepaskan cengkeramannya 
membuat Jerry tersungkur jatuh. 

“Aaah…!!!!!” ia mendongak dan segera menjerit ketika 
Callisto melepaskan hewan-hewan amfibi itu, membiarkannya 
berlompatan ke luar. Jerry bersusah payah bangkit dan 
mengejarnya, diiringi ledakan tawa mereka bertiga. 

Katak-katak itu berlompatan kegirangan di rerumputan, 
warna hijaunya tersamar sempurna, lalu ketika Jerry hampir 
menangkapnya, mereka menghilang di balik rumpun bunga 
mawar. Dengan panik, Jerry menyelipkan tangannya meraba-
raba permukaan tanah basah deretan tanaman mawar tersebut 
mencari-cari kodoknya sambil memanggil-manggil. 

“Kwok! Kwok! Kwok! Kwok!” 
Para siswa yang ada di situ tertawa geli melihat tingkah 

Jerry yang seperti orang aneh, membungkuk-bungkuk di tengah-
tengah rerumputan yang basah sembari membuat tiruan suara 
kodok. Jerry pun masuk ke dalam kumpulan semak-semak, 
rambut gimbalnya sudah tak kelihatan menyembul keluar. 

“Argghhh...sial!!” ia menjerit dan menarik kembali 
tangannya yang tertusuk duri mawar. 

Sontak semua anak tertawa terbahak-bahak melihat Jerry 
keluar dengan penampilan semrawut, di kepalanya ada jumputan 
rumput dan daun-daunan seperti yang selayaknya ada di topi perang 
gerilya. 

Bagi para satelit Jupiter yang senang berbuat onar, malam 
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pameran sains ini hanyalah sebuah kesempatan untuk membuat 
kekacauan baru. 

“Awas kecoak!”
“Aaaahhh!“ pekik Marissa kencang.
Seolah tak terpengaruh oleh nasib buruk yang menimpa 

Jerry, kedua adik kembar Tofi, Marchia dan Marissa tenggelam 
dalam keributan mereka sendiri. Padahal, Marissa sudah 
dirias cantik. Sebentar lagi ia akan tampil dalam pertunjukan 
balet dalam acara pembukaan pameran sains. Semua ini 
dimulai ketika Marchia menantang saudari kembarnya untuk 
membuat jarum mengapung di atas air. Namun, ketika Marissa 
mencoba meletakkan jarum sepelan mungkin, Marchia sengaja 
mengagetkannya.  

“Curang! Yang tadi tidak dihitung!” Marissa menjerit tak 
terima. 

“Salah sendiri kau penakut!” suara Marchia melengking.
“Hei.. sudah-sudah..coba lagi nih,” Miranda yang sedang 

menjaga stand permainan flying needle tersebut mencoba melerai. 
“Aku tidak takut! Aku cuma kaget!”
“Aaah... bilang aja kau takut.”
“Awas ya Chia, nanti kau akan ketemu kecoak yang 

banyak, baru tahu rasa!” Marissa memukul air di baskom sehingga 
bercipratan. 

“Icha kok gitu sih?”
“Habis, kau yang mulai.”
“Kau!!”
“Kau!!”
Mereka berdua saling mendorong dan menciprat air. 

Sebelum Miranda sempat mencegahnya, Marissa sudah basah 
kuyup, karena jatuh tertimpa salah satu baskom besar. 

“Astaga…apa yang kalian lakukan? Kenapa sampai begini?” 
tiba-tiba terdengar suara lembut yang tak asing itu menyapa mereka.

“Chia yang mulai!”
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“Icha yang mulai, kak!”
 Aurora menggeleng-gelengkan kepalanya. 
“Icha, kau sudah mau pentas 5 menit lagi kan? Kenapa 

masih di sini?”
 Wajah Marissa langsung pucat. Betapa tidak, ia benar-

benar basah. Rambutnya lengket dan make up-nya telah luntur 
semua.

“Aduh..aduh…aku mana sempat mengeringkannya lagi..”
Miranda menyodorkan handuk dan hair dryer, “Ini. 

Cepatlah…!”
“Aduh…tidak akan sempat…,”  Marissa hampir menangis.
“Cepat keringkan rambutmu dan segera susul kami!” 

perintah Aurora pada Marissa. Ia menarik tangan Marchia 
untuk bergegas masuk ke gedung pertunjukan. Tanpa sanggup 
membantah Marchia pun terjebak di atas panggung mengambil 
peran Marissa sebagai penari utama.

Hiruk pikuk tepuk tangan para penonton terdengar 
antusias bergema. Para dancer utama Odyssa College melompat-
lompat dan bergerak lincah dengan kostum robot luar angkasa. 
Sang balerina hanya merentangkan kedua tangannya lurus ke 
atas dengan kaki berjinjit tak bergerak.

Marchia gelisah. Ia mati-matian menahan kakinya yang 
pegal agar tetap berdiri. Aduh, Icha kok lama sekali sih? Was-was 
terhadap kemungkinan yang paling buruk terjadi-‘terjatuh’-
apalagi di deretan bangku penonton paling depan ia bisa melihat 
kedua orangtuanya. Papanya, Prof. Albed Yomosi adalah 
ilmuwan pemenang Nobel fisika yang juga menjadi salah satu 
penggagas berdirinya Odyssa College. Namun, karena sibuk 
dengan risetnya, papanya tak pernah terlibat lagi dengan urusan 
dewan sekolah.  Mamanya yang terlihat elegan dengan balutan 
gaun panjang satin berwarna marun mengerutkan dahi, dia tahu 
yang seharusnya ada di panggung bukanlah Marchia. 

Sementara itu sang walikota pulau Kencana, yang akrab 
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dipanggil Mayer, serta sejumlah pejabat kementerian dalam busana 
batik resmi yang duduk sederet dengan orang tuanya menatap 
kagum kearah dirinya seolah-olah dirinya akan melakukan tarian 
balet yang hebat. “Ini benar-benar gawat!” keluhnya dalam hati.

Di sudut lain ruangan, Abigail, sang ketua OSIS yang 
sedang mengomeli panitianya karena sifat perfeksionisnya tiba-
tiba terbelalak ketika melihat Marchia yang ada di atas panggung. 

Abigail langsung menghampiri Aurora yang terlihat 
tegang, “Di mana Marissa?!” bentaknya. 

“Eeemmm....,” Aurora tak tahu harus berkata apa.  Ia tak 
habis pikir, adik-adiknya membuat masalah justru pada saat ia 
menjadi koordinator acara.

“Awas ya! Jangan sampai dia mengacau,” kata Abigail 
ketus. Ia memalingkan mukanya dan pergi meninggalkan Aurora 
yang semakin gelisah.

“B..bi..bisa…aku..bb..bantu?” seseorang menghampirinya.
“Oh, Fuji…doakan saja adikku itu tidak lama mengeringkan 

rambutnya,” Aurora hampir putus asa.
Fuji menatapnya dengan penuh empati. 
“Mi…minum..du..lu,” ia menyodorkan segelas air mineral
Aurora tersenyum, “Thanks, Fuji. Kau baik sekali…”
Tepuk tangan penonton semakin meriah ketika para “alien” 

jungkir balik dengan iring-iringan musik yang menghentak-
hentak. Deretan kursi penonton sebelah kiri khusus disediakan 
bagi anak-anak Fosfor, sebuah klub ilmuwan remaja yang paling 
populer di sekolah. Sebelah kanannya terisi deretan kursi-kursi 
anak-anak Dewan Newtonian dengan ukiran khas Italia yang 
mahal, yang tentu saja tidak diperoleh dengan dana sekolah. 
Anak-anak pejabat dan pengusaha kaya raya itu membelinya 
dengan uang mereka sendiri. Kemewahan ini membuat Dewan 
Newtonian cukup punya pengaruh mengingat mereka menjadi 
donatur yang mendanai hampir seluruh kegiatan ekskul sekolah. 

Asap putih memenuhi panggung, sang balerina yang 
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tadinya diam seperti patung mendadak menjelma menjadi peri 
cantik yang bergerak lincah. Tak ada yang menyadari pertukaran 
tersebut karena Marchia telah buru-buru menghilang di balik 
panggung. 

“Phiuuuffff...,” Aurora bernapas lega. Tingkah adik 
kembarnya itu memang sering kali membuatnya pusing. Untung 
saja Marissa tepat waktu, ia tiba sebelum Marchia sempat 
mengacau.  

Mata Fuji berbinar-binar melihat gadis lembut berambut 
hitam lurus itu kembali tenang. Dia melemparkan senyum 
manisnya kepada pemuda bertubuh pendek yang selalu 
mengikutinya seperti arus debu dan gas yang membentuk ekor 
komet.

“Wah..wah anak-anak di sini memang sangat kreatif 
ya,” puji pak Menteri kepada Profesor Yomosi, ayah dari kedua 
gadis kembar itu, sembari terus memberikan standing applause. 
Pergelaran ini berakhir sempurna. 

Rombongan pun segera beralih menuju acara utama, 
yaitu kompetisi robot hasil karya siswa Odyssa College. Namun 
dalam perjalanan, para wartawan menyerbu Pak Menteri dengan 
berbagai pertanyaan. 

Di sekitar area kompetisi, para peserta belum tampak. 
Hanya Tofi yang sudah kelihatan bersiap-siap dengan robotnya. 
Ia harus tahu medannya terlebih dahulu. Ia harus hati-hati dan 
penuh perhitungan. Jangan sampai Jupiter yang memenangkan 
pertandingan ini, karena mereka sedang memperebutkan 
jabatan ketua Klub Fosfor, sebuah klub ilmuwan remaja paling 
berpengaruh di sekolah. Tofi merasakan jantungnya berdebar 
saat robot itu mulai melangkah selangkah demi selangkah di atas 
lantai, makin lama makin cepat.

 “Yuhuuu… eureka…!” ia bersorak kegirangan.
“Ha..ha.. Pinokio itu mana bisa mengalahkan robotku?” 

terdengar suara tawa sinis yang dikenalnya.
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Jupiter memperlihatkan sebuah robot pendek yang lebih 
mirip manusia kaleng dalam dongeng Penyihir Oz. Namun kakinya 
dibuat seperti alas sebuah perahu sehingga ia dapat meluncur di 
lantai. 

Lantai tempat perlombaan terbuat dari material yang kasar, 
terlihat robot Jupiter meluncur lebih lambat dari robot kayu Tofi. 
Namun setelah beberapa menit, secara tiba-tiba, robot Jupiter 
bisa meluncur cepat sekali, sedangkan robot Tofi tiba-tiba hampir 
terguling. Aneh. Tofi mengeryit. Ia membuka arloji serbagunanya 
dan menyorotkan sinar lampu yang terang ke arah lantai perlombaan.

“Curang! Kau pakai minyak!” seru Tofi jengkel. Jupiter 
sengaja menggunakan minyak dengan indeks bias negatif yang tak 
kasat mata.

“Lho, tak ada  salahnya mengurangi gaya gesekan,” Jupiter 
membela diri.

Tofi segera mengubah posisi robot kayunya ke posisi 
duduk, siap untuk meluncur di minyak yang licin itu. Keduanya 
terus beradu cepat. Jupiter terus menambah minyak di lantai. 
Akibatnya lantai sekitar arena perlombaan itu semakin licin 
dengan tumpahan minyak. 

“Jupiter,  jangan kabur!” teriak Tofi.
“Auwww!” Tofi tergelincir akibat ulah saingan beratnya 

itu.
“Dasar manusia curang,” keluhnya.
“Apa itu?” Tofi melihat benda bersumbu menyala di langit 

yang gelap, melayang ke arahnya.
“Tidak...tidak..!” dia langsung kabur terbirit-birit. 
DUARRRRRR!!!! Sebuah ledakan nyaring terdengar. Pak 

Menteri dan para wartawan terkejut. Serentak semuanya menoleh 
ke asal suara. Profesor Yomosi memberi isyarat pada Mayer untuk 
berbicara mengalihkan perhatian wartawan dan Bapak Menteri. 
Para tamu yang lain mulai panik dan bertanya-tanya, untungnya 
panitia siaga menjelaskan dan membuat mereka tenang.

“Apa itu? Bom?” tanya pak Menteri ketakutan.
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“Ah, bukan apa-apa, Pak! Paling-paling hanya 
eksperimen,” Ibu Reggy, seorang wanita berpotongan rambut 
pendek yang adalah wali kelas Tofi berusaha menggiring dan 
menenangkannya sambil terus tersenyum. Sementara itu Pak 
Salto, sang guru olahraga segera turun tangan untuk memeriksa 
keadaan. 

Di tengah kepanikan yang terjadi, Tofi dan Jupiter telah 
menghilang. Rupanya Jupiter melemparkan peledak ringan untuk 
menghancurkan robot Tofi. Namun, lemparannya meleset. Sumbu 
api yang bertemu dengan bensin menyambar pohon-pohon palem 
yang berada di area lomba sehingga langsung menarik perhatian.

“Awas! Api! Api!” jeritan anak-anak yang berlarian 
membuat suasana semakin kacau. Pak Salto, kembali dengan 
tertatih-tatih sambil meringis menahan sakit.. 

“Cepat, kasih info kepada rombongan juri untuk 
memindahkan lokasi lomba! Seluruh lantainya licin karena 
minyak invisible itu. Saya saja tadi terpeleset,” ia meringis, 
“Aduh....”



Kemarahan Para Ayah

Malam telah menaungi pulau Kencana seperti selimut 
pekat. Hanya sedikit lampu-lampu yang menyala karena adanya 
peraturan ketat melarang polusi cahaya yang dapat menganggu 
kehidupan burung-burung.  Pada saat hampir semua penduduk 
telah terlelap, sayup-sayup perdebatan sengit masih mewarnai 
rumah keluarga Profesor Yomosi dan Mayer Adiwinata. 

***

“Apa sih yang ada di pikiranmu, Tofi?” Profesor yang 
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terkenal sabar ini kelihatannya sudah tak dapat membendung 
rasa marahnya. Tofi bergeming, air mukanya datar. 

“Sudah berkali-kali papa bilang, fisika itu untuk menolong 
sesama bukan untuk pamer-pameran apalagi sampai mencelakakan 
banyak orang,” tambah Profesor Yomosi tanpa mengurangi nada 
suaranya.

“Aku kan sudah bilang, Jupiter yang melakukan semuanya, pa.”

***

“Tofi, dialah biang keladinya,” Jupiter membela diri di 
hadapan orang yang paling berpengaruh di pulau Kencana—yang 
tak lain adalah papanya sendiri.

“Tofi...Tofi terus!...Kenapa kalian tidak bisa bersahabat 
saja!”

Jupiter merengut. Mayer Adiwinata menarik napas 
dalam-dalam. 

“Jupiter, dia itu anak seorang pemenang Nobel fisika! 
Ayahnya seorang pahlawan bagi negara kita. Jadi berlakulah 
hormat untuk seluruh keluarganya. Jangan terus-terusan buat 
keluarga kita malu!”.

“Masa bodoh..dia anak siapa kek..Itu kan bukan urusanku!” 
tantang Jupiter, anak itu pun langsung melengos pergi.

“Jupiter!!” sang walikota menggeram, tetapi seperti biasa, 
geramannya tidak terlalu berpengaruh. 

***

“Lalu kenapa kamu dan robotmu itu bisa ada di situ?”
“Aku kan sudah bilang aku sedang menguji robotku, pa. 

Mau bagaimana sih biar papa percaya?”.
“Dan caramu menguji adalah dengan meledakkannya, 

begitu?”.
“Aku tidak meledakkannya! Bukan aku!” geram Tofi 
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jengkel.
“Seorang ilmuwan harus bisa melihat banyak sisi Tofi, dia 

tidak boleh egois, mencelakakan orang lain demi percobaannya.”
“Aku bukan ilmuwan dan aku tak mau jadi ilmuwan!”
“Kamu dihukum! Teleskopmu papa sita, tidak ada uang 

saku selama 1 bulan dan meringkas..!”
“Ya..ya.kode etik ilmuwan...”
“Jangan melawan papamu seperti itu, nak,” Aravinda, 

mamanya menatapnya dengan bola mata yang cemas.
“Terserah, asalkan hukuman itu tidak menjadikan aku 

ilmuwan lagi!” lanjut Tofi. Anak itu pergi dengan marah. Dia 
membuka pintu kaca yang memisahkan ruangan belakang 
rumahnya dengan taman belakang dan membantingnya. 

Di luar, mata Tofi tak bersemangat menyambut cerahnya 
langit malam. Suara jangkrik bersahut-sahutan mengisi malam 
yang penuh bintang itu. Langkah-langkahnya terlihat enggan. 
Sesekali dia berhenti menikmati cahaya kunang-kunang yang 
hilir mudik di sekelilingnya. Hewan dari keluarga kumbang ini 
selalu menarik perhatian Tofi. Cahaya yang keluar dari tubuh 
makhluk kecil ini, tak pernah membakar tubuhnya sendiri.

Sepanjang jalan, dia menendang-nendang dedaunan yang 
gugur. Hatinya begitu marah. Tak habis pikir kenapa papanya 
terlalu keras dalam mendidiknya. Dia melihat langit malam 
begitu cerah, tetapi tentu saja tak secerah hatinya. Siapa juga yang 
mau menjadi ilmuwan? Jangan ge-er, aku tak sudi mengikuti jejak papa! 
Tofi mendengus kesal. Dia melihat gundukan tanah di antara 
padang rumput yang luas—tempat favoritnya memperhatikan 
langit malam tanpa batas.   

Tofi menggosok-gosok lengannya untuk sekadar 
menghangat-kan diri dari udara dingin yang menggigit. 
Tatapannya mengarah ke langit luas. Sebuah bintang di langit 
membuat sunggingan kecil di bibirnya. Tapi itu tak lama, 
wajahnya kembali muram.

“Orang-orang selalu mengagumi kerlap-kerlip bintang. 
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Siapa pun pasti menikmati keindahannya. Kemegahan angkasa 
memang selalu dapat menenangkan hati yang gundah,” sebuah 
suara merdu menyela lamunan Tofi. Ia tertegun sejenak, tak 
menyadari telah berjalan agak jauh. Oh..rupanya Miranda tinggal 
dekat sini. 

Gadis cantik itu menggoyang-goyangkan ayunan yang 
terletak kurang lebih 3 meter dari tempat Tofi berdiri. Rambut 
cokelatnya tertiup angin malam yang dingin. Untuk sesaat Tofi 
terkagum dengan wangi bunga lavender yang menyapa hidungnya. 

“Siapa yang gundah? Aku hanya sedang menikmati 
getaran-getaran jiwa dan bertanya-tanya mengapa aku ada 
disini? Mengapa aku menjadi seperti sekarang? Aku cemburu 
pada bintang-bintang yang terus bersinar tanpa ada yang 
menghalanginya,” suara Tofi mendesir seperti tak mau kalah 
dengan semilir angin malam yang mencengkeram kulitnya.

“Kau cemburu dengan bintang-bintang?” Miranda 
mengernyit dengan senyum tipis. “Seharusnya kau merasa 
beruntung. Tak semua orang mendapatkan kesempatan 
menikmati fisika dan mengeksplorasi alam semesta yang begitu 
menantang,” Miranda tersenyum lebar. Kali ini lengkungan di 
bibirnya yang mungil tampak begitu sempurna.

“Kau tahu? Itulah yang selalu orang katakan padaku. 
Padahal aku iri dengan orang biasa yang tidak perlu tahu segala 
rahasia alam semesta, tapi dapat menikmati hidupnya. Lihatlah 
pelaut yang menggunakan rasi bintang hanya untuk jalan pulang, 
mereka bahkan tak perlu tahu bahwa bintang sebenarnya tidak 
berkelap-kelip.”

“Kau ingin menjadi pelaut dan pelaut ingin menjadi 
seorang Tofi, ya itulah manusia, tak pernah puas dengan apa 
yang dimilikinya.”

“Hidupku seringkali menjengkelkan, Mira. Namun, apa 
boleh buat, itulah yang membuatku menjadi Tofi, seseorang 
berlabel anak ilmuwan pemenang Nobel,” jawab Tofi dingin
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“Aku bingung dengan para siswa di Odyssa College”.
Tofi memasang mimik bingung mendengar jawaban 

Miranda, dia merasa jawaban gadis itu tak sinkron dengan 
pernyataannya. Miranda tersenyum  sekali lagi.

“Kalian memiliki sebuah taman bernama Newton, tetapi 
tidak pernah belajar dari sosoknya”.

Tofi masih terlihat mencerna kata-kata Miranda yang 
penuh teka-teki.

“Newton bukan anak seorang ilmuwan. Tapi pernahkah 
ia peduli dengan label anak petani miskin? Padahal pada masa itu, 
status miskin sering disamakan dengan kebodohan? Tidak kan? 
Newton tahu ia punya identitas. Ia punya panggilan. Ia harus 
memberikan sesuatu bagi dunia selama ia hidup…” 

Tofi tercengang mendengar ucapan Miranda, tak disangka 
Miranda juga bisa berfilosofi rupanya.  

“Suatu hari dia disuruh untuk menjaga kambing. Karena 
dia terus-terusan membaca buku, kambing-kambing itu malah 
merusak kebun tetangga,” Miranda tertawa kecil, membayangkan 
kejadian yang dialami oleh Newton kecil. “Kita adalah apa yang 
kita kerjakan, tak peduli siapa orangtua kita.”

“Maksudmu...aku harus tetap berkutat dengan fisika, 
tidak peduli aku anak peraih Nobel atau anak petani sekalipun?”

“Kalau memang fisika adalah identitasmu, tentu iya,” kata 
Miranda yakin. 

“Kak Tofi!” panggilan lembut menengahi pembicaraan 
mereka berdua. Aurora menyerahkan jaket sport warna putih 
bergaris-garis hitam kepada Tofi. Tofi segera memakai jaket 
kesayangannya itu. 

“Kau mau pulang bersama kami?” tanya Tofi kepada 
Miranda yang asyik memperhatikan kemesraan kedua kakak 
beradik itu. 

Aurora menatap mata Miranda lama sekali. 
“E..eh...tak usah, aku masih ingin di sini,” sahutnya salah 
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tingkah.
Tofi tersenyum simpul, Aurora masih tak mau melepaskan 

pandangannya terhadap gadis yang mempunyai kulit bak pualam 
tersebut. Tofi menarik tangan adiknya dan mereka melangkah pergi.

“Mengapa kau menatapnya seperti itu?” tanya Tofi tiba-
tiba. 

“Ehmm...tidak kak, hanya saja....dia seperti bukan gadis 
sembarangan.”

“Ya memang bukan, dia sangat cerdas dan cantik, seperti 
kau,” celetuk Tofi datar.

“Tentu saja aku lebih cantik....aku rela meninggalkan 
teleskopku untuk menemani kakak malam ini,” sapa manja Aurora.

“Aku masih membutuhkan teman selama 29 hari ke 
belakang.”

“Jangan harap ya kak, hari ini anggap saja bonus, 
bagaimana kalau aku yang memakai teleskopmu selama 29 hari?”

“Curang!...”
“Nah gitu dong, jangan cemberut terus, kak!”
Tofi menendang-nendang daun-daun akasia kering yang 

berserakan di jalan. 
“Papa sangat menyayangi kakak, makanya dia begitu 

cerewet,” kata Aurora lagi.
“Yeah...menyayangiku, tetapi tak pernah percaya padaku,” 

Tofi tak menatap adiknya, dia hanya menyahut lemah.
Aurora menatap Tofi tanpa berkata apa-apa. Tampaknya 

dia tak mau menambah panjang percakapan ini. Kondisi perasaan 
kakaknya yang sedang tak karuan membuat semua pendapat apa 
pun yang meluncur dari bibirnya tak akan berguna.



Debat Seru Kelas Kepler
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Bumi adalah pusat dari tata surya—Geosentris—itu kata 
Aristoteles. Manusia selama berabad-abad menyukai ide itu. 
Sampai-sampai Copernicus harus marah, dia berteriak, “Hei, kalian 
para pembual yang sama sekali tidak tahu matematika! Kalian harus 
dengarkan saya! Mataharilah pusat tata surya, bumi mengelilinginya, 
kita mengelilinginya dan itu tidak menjadikan saya orang sesat!” 
Kemudian Galileo muncul dan mendukung teori Copernicus. 
Nasibnya lebih buruk. Ia dipenjarakan dan meninggal dunia 
dalam keadaan buta.  

Ratusan tahun kemudian, semua orang mempercayai 
Copernicus, nama Galileo direhabilitasi menjadi ilmuwan.  
Namun, gagasan bumi adalah pusat perhatian tak akan pernah 
berubah. Bukankah begitu menyenangkan mengetahui ada 
makhluk asing yang tertarik dengan kita—manusia? Bukankah 
menyenangkan mengetahui asteroid-asteroid itu akan tertarik 
dengan gaya gravitasi bumi?

“Manusia terlalu ge-er!” kata Rahul lantang di depan 
seluruh kelas. Remaja dengan tinggi badan 180 cm dan postur 
atletis ini lebih cocok terlihat di lapangan basket dari- pada 
memberi kuliah umum tentang alien di dalam kelas. 

Pak Drajat, sang guru fisika mereka yang eksentrik 
memper-hatikan Rahul dengan saksama saat murid cerdasnya 
itu memulai presentasinya dengan tema tentang Jika alien benar-
benar ada, apakah mereka berminat menguasai bumi?

“Ingin selalu menjadi pusat perhatian alam semesta,” 
lanjut Rahul dengan seringai tipis menyungging bibirnya.

“Padahal mungkin saja peradaban alien lebih maju jutaan 
tahun daripada peradaban kita. Bagi mereka kita kelihatan seperti 
semut. Siapa sih yang tertarik untuk menjajah dunia para semut?”

Murid-murid tertawa mendengar komentar Rahul. Apalagi 
ketika mereka melihat hologram9 beberapa alien memandang 
9 Perpaduan cahaya yang dibuat dengan menggunakan sinar laser untuk menghasil-

kan informasi optik dalam bentuk gambar, pemandangan atau adegan tiga dimensi.
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rendah semut-semut yang menyerupai manusia di dalam sebuah 
kaca mirip bumi.

“Dengan peradaban secerdas itu, percayalah mereka tidak 
memerlukan apa pun dari bumi. Memindahkan jarahan dan 
mengangkutnya melintasi jarak miliaran tahun cahaya menuju 
tempat mereka? Oh.. itu tentu akan lebih menghabiskan banyak 
biaya daripada membuatnya sendiri.” 

Tawa Tofi, William, dan Billy meledak. Itu benar-benar 
Rahul Gajera. Ia mewarisi DNA10 ayahnya yang selalu dapat 
menghubungkan kasus apa pun dengan uang. Benar-benar tak dapat 
dipercaya. Tidak salah kalau dia dijuluki Rahul si Manusia Angka. 

“Aku setuju dengan Rahul. Alien tak akan mungkin datang 
dan menginvasi bumi. Bumi kotor!!!!” pekik Abigail si Pembenci 
Viba-virus dan bakteri-lantang ketika memulai presentasinya.

Sorakan anak-anak langsung membahana. Semua orang 
pasti pernah berurusan dengan obsesi kompulsif gadis cerewet ini. 
“Huuuuuuuuu.”

“Siapa sih yang mau datang ke sebuah tempat yang jorok?” 
gadis berkulit putih bersih mulus nan bersinar itu menggigil 
membayangkan kulit yang dirawatnya setiap hari itu menyentuh 
sesuatu yang menjijikkan.

“Siapa tahu alien itu suka makan yang jorok-jorok,” 
celetuk Billy.

“Maksudmu alien itu seperti kamu ya? Suka yang jorok-
jorok!” kata Abigail ketus.

Anak-anak makin bersorak-sorak kesenangan melihat 
Abigail memakan umpan. Billy hanya terkekeh mendengar 
kemarahan Abigail. Gadis itu tak dapat mentolerir setitik debu 
pun, apalagi sesuatu yang jorok. 

“Ehhmmm,” Pak Drajat berdehem. Mereka segera tenang. 
“Kalian tahu? Bumi bukan jajahan yang bagus! Para alien 

10 Deoxyribonucleic acid atau asam deoksiribonukleat, yaitu asam nukleat yang ber-
fungsi sebagai cetakan biru pemberi kode genetika.
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harus bekerja keras untuk membersihkan atmosfer kita, atau 
mereka semua akan mati karena kanker paru-paru!” suara Abigail 
meninggi.

 “Kenyataannya, sampai sekarang, tidak ada koloni apapun 
yang menyerang bumi. Itu bisa berarti mereka memang tidak ada 
atau kalau ada, mereka tidak berselera dengan bumi. Rahul benar, 
kita tak perlu ge-er!” ia menutup presentasinya.

“Alien tentu mempunyai alasan untuk menyerang bumi. 
Salah satu alasan yang terbesar adalah ketika mereka jatuh cinta 
pada manusia.”

Kali ini tawa seisi kelas tak terbendung ketika Billy sang 
Pujangga Cinta, memulai presentasinya. Bahkan Pak Drajat pun 
terkekeh-kekeh.

“Ya Tuhan, Billy, itu alasan yang sangat tidak ilmiah!”
“Siapa bilang jatuh cinta bukan proses ilmiah?” dengan 

sebal Billy menantang Callisto. 
“Tahukah kalian? Seseorang bisa jatuh cinta karena 

adanya peristiwa resonansi dari gelombang emosi cinta. Ini 
sangat ilmiah!”

“Iya oke…oke…tapi mana mungkin jatuh cinta bisa 
menyebabkan alien menyerang bumi?” Callisto mengelus rambut ala 
tentaranya sekali, lalu menatap Billy dengan pandangan mencibir.

“Kenapa tak mungkin?  Lihat kisah Perang Troya, Yunani 
menyerang Troya hanya karena masalah cinta. Gara-gara 
Pangeran Paris merebut Helen dari Menelaos, sang raja Sparta.”

Billy oh Billy, dia memang terobsesi dengan cinta sejati. 
Sebenarnya remaja itu tidak sekacau sekarang jika bicara soal 
cinta. Ini murni gara-gara seorang gadis yang meninggalkannya 
demi orang lain. Kejadian yang menghancurkan hatinya ini 
terjadi saat dirinya berada di kelas 9. Selama  dua tahun, hatinya 
muram dan murung. Apa mau dikata, Billy memang lugu sekali, 
berharap menemukan cinta sejatinya pada usia 14 tahun. 

William yang tidak tega melihat Billy dibantai sendirian 
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oleh Jupiter dan para satelitnya memulai serangannya, “Jangan 
tertawa Call, gagasanmu untuk melukis permukaan asteroid lebih 
tidak masuk akal! Sementara seluruh dunia terancam kiamat, kau 
malah….. ”

“Mengecat! Ya mengecat…jangan-jangan kau memang 
berbakat jadi tukang cat!” William mencibir Callisto dengan 
senang hati. 

“Hei! Kalian semua apa tidak pernah belajar fisika optik? 
Aku mewarnai putih seluruh permukaan asteroid ini supaya dapat 
memantulkan radiasi matahari yang akan membuat dirinya perlahan 
menjauhi matahari…,” bela Callisto, dia menatap tajam William. 

“Ide ini lebih brilian dan lebih ilmiah, dibandingkan ide 
sesosok alien jatuh cinta kepadamu, Billy, lalu menyerang bumi,” 
ejek Jupiter tiba-tiba, Jupiter menggeleng-geleng tak dapat 
menahan rasa gelinya.

Anak-anak tertawa geli, melihat Jupiter memunculkan 
hologram sesosok alien yang jatuh cinta kepada Billy. Mata 
makhluk hijau tersebut bersinar-sinar dan memunculkan tanda 
hati berwarna merah.

“Yang jelas tidak ada seorang makhluk pun yang akan 
jatuh cinta kepadamu Jupiter, kalau kau mau tahu!” Billy 
menyapukan tangannya ke hologram tersebut yang langsung 
membuat refleksinya kabur.

“Wow..wow…,” Jupiter mengetuk-ngetuk mejanya tetap 
dengan tawa mengejek.

“Ide alien ini masih lebih baik dari ide cermin pengusir 
asteroidmu, Jupiter! Itu gagasan yang konyol. Jangan bilang kau 
terinspirasi dengan tukang sihir abad pertengahan yang mengusir 
vampir dengan cermin,” William membalas Jupiter dengan tajam.

“Eh..kau kan tahu cermin lengkung dapat memfokuskan 
cahaya matahari. Energi yang terfokus ini yang dipakai untuk 
meledakkan asteroid. Yang sesederhana ini saja, kau tidak paham! 
”  Jupiter menangkis serangan William.
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“Itu ide kuno Archimedes waktu membakar dan menghan-
curkan pasukan kapal laut tentara Romawi. Kau tak perlu mem-
banggakannya,” William menaikkan alisnya, dia membenarkan 
kacamatanya lalu berbicara lagi, “Dan menurutmu, berapa banyak 
cermin yang akan kau taruh di luar angkasa untuk memusnahkan 
asteroid itu?” William memberikan pukulan telak untuk Jupiter.

“Setidaknya, aku masih berpikir untuk ide baru William. 
Memangnya kau? Memasang bom? Pakai cara teroris untuk 
meledakkan asteroid,  apa kau tidak malu?”

“Itu bukan ide yang buruk, meledakkan sesuatu bukan 
cuma teroris yang melakukannya, bukankah kau sering 
melakukannya?”

Perdebatan mereka semakin seru. Anak-anak itu 
mempercayai pertahanan yang terbaik adalah menyerang. Pak 
Drajat terlihat mengikutinya dengan tenang. Dia menikmati 
saat-saat seperti ini, mereka berbantah-bantahan dengan teori 
mereka masing-masing.

“Demi hukum fisika dan demi semua hukum rasional 
di dunia ini. Kalian semua pasti tahu, tidak akan pernah ada 
percintaan antar spesies,” Jupiter ingin menyelamatkan mukanya.

“Kurasa Billy ingin menjadi yang pertama,” Thyon ikut 
menyelutuk.

Anak-anak menertawai Billy. Kali ini wajah Billy 
memerah.

“Semua orang bebas mengemukakan pendapatnya, 
Jupiter,” kata Tofi ketus.

“Tentu saja, aku juga bisa berpendapat, kan?” Jupiter 
menyeringai sinis ke arah Tofi. Billy melirik ke arah Tofi 
melemparkan senyuman. Seolah dia mengatakan aku baik-baik 
saja—terima kasih telah membelaku.

“Kau pikir, kau berada di atas angin Tofi? Dengan robot-
robot rakus ciptaanmu yang menyantap asteroid itu? Jangan 
bilang kau terinspirasi film alien murahan.”



38

Odyssa College

“Memangnya kenapa? Daripada cerminmu yang 
terinspirasi dari cerita vampir.”

“Kau tahu Jupiter, kisah cinta vampir dan manusia selalu 
menjadi best seller,” Billy tersenyum.

“Baiklah Bill, kutanya sekali lagi, apa kau akan menjadi 
manusia pertama dalam kisah percintaan antar spesies? Kurasa 
itu akan menjadi kisah best seller juga,” tantang Jupiter.

“Kenapa tidak? Teknologi nano memungkinkan itu!” 
sambung Billy dengan meyakinkan.

“Maksudmu?” ketus Jupiter.
“Teknologi nano lewat rekayasa molekul memungkinkan 

spesies yang satu berubah menjadi spesies lain, bahkan kau bisa 
berubah menjadi kodok kalau kau mau,” balas William.

Tofi memberi tos kepada William, bersamaan dengan itu 
hologram merefleksikan gambar Jupiter berubah menjadi kodok 
dalam sekejap. Sontak anak-anak meledak tertawa. Dengan 
raut wajah jahat tak lupa dengan mahkota yang menempel 
di kepalanya, kodok itu benar-benar mirip Jupiter. Jupiter 
mendengus, dia melipat tangannya di depan dadanya.



Senja mulai menghampiri. Serpih keemasannya tampak 
indah dan tak terganggu dengan keributan sehari-hari di rumah 
keluarga Yomosi. 

“Kenapa aku sih yang nyuci piring hari ini, bukannya 
sekarang giliran kau Chia?” Marissa berteriak tak senang.

“Aku kan mau main tenis, kau tuli ya? Kan aku sudah 
bilang ratusan kali. Aku mau main tenis, main tenis, main 
tenissss!!” Marchia menjerit-jerit.

“Aduh...kakak bisa minta tolong, kalian tidak bertengkar 
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sehari saja.” Aurora mendesah kesal. Dia sedang sibuk 
mempersiapkan makan malam. Mamanya sedang konsentrasi 
mengejar deadline di ruang kerjanya, jadi dia harus menangani 
semuanya untuk sementara.

“Icha kak, waktu dia latihan balet, aku juga kok yang ganti-
in dia beres-beres. Kok jadi hitung-hitungan sih, siapa coba yang 
tidak kesal?”

“Kapan..kapan? Maksudmu beresin kamar? Itu kan kau 
yang berantakin!” suara Marissa makin meninggi.

“Ya ampun, nanti mama jadi terganggu dengan suara 
kalian. Chia sudah sana, nanti kau terlambat,” Aurora memberi 
perintah, seseorang dari mereka harus pergi untuk membuat 
keadaan kembali normal.

“Kenapa sih di rumah kita tak ada robot? Biar Icha tak 
usah protes terus!” geram Marchia.

“Tak usah robot deh, minimal dish washer-nya diganti sama 
yang paling baru dong. Masa habis nyuci piring mesti dilap lagi 
piring-piringnya! Kan dua kali kerja!” Marissa tak dapat menahan 
emosinya karena semua yang ada di dalam rumah mereka sangat 
manual, tak seperti rumah-rumah lain di pulau Kencana pada 
umumnya yang serba otomatis.

“Padahal dulu kan Profesor Hidro pernah kasih kita banyak 
robot. Eh malah Papa jual,” Marchia yang tadinya mau berangkat, 
duduk kembali di meja sambil bertopang dagu.

“Lho robot itu kan dijual untuk dana sosial membangun 
Indonesia Timur dan kita semua sudah sepakat soal itu,” Aurora 
menatap adik kembarnya sebentar, meninggalkan irisan bawang 
merahnya.

“Tidak,” Marissa menggeleng dengan cepat.
“Aku juga tidak pernah bilang kaya gitu,” kata Marchia 

cemberut lalu segera pergi membawa raket tenisnya keluar.
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“Mama, aku pergi dulu, mau latihan tenis!” Marchia 
melenggang keluar rumah dengan cepat. Ia melewati ruang 
kerja papanya dengan terburu-buru. Jempolnya menekan kunci 
biometri11 di pintu ruang tamu yang terbuat dari campuran baja 
dan titanium. Secara otomatis pintunya terbuka. 

“Hati-hati, Sayang,” jawab seorang wanita setengah baya 
sambil sibuk mengetik. Mamanya terlihat segar dengan kemeja 
biru laut bermotif dan celana bahan linen yang halus. Walaupun 
bekerja dari rumah, Aravinda yang berprofesi sebagai kontributor 
majalah internasional itu selalu rapi saat bekerja.

Namun, saat Marchia hampir melangkah, pintu mendadak 
tertutup lagi. 

“Chia! Kenapa pakai rok sependek itu! Cepat, ganti!” 
teriakan menggema dari ruang kerja ayahnya. Gadis remaja yang 
baru beranjak 12 tahun itu langsung cemberut. 

“Ah, papa gimana sih? Semua rok tenis kan memang 
begini?”

Aravinda segera meninggalkan pekerjaannya dan 
mengham-piri anak gadisnya yang baru beranjak remaja itu. 
“Dengarkan papa, nak! Setidaknya, jangan pakai warna putih. 
Kamu kan punya yang warna biru. Ini, tidak hanya pendek, tetapi 
juga tipis,” bujuknya.

“Ah, mama. Temen-temen juga pakai yang begini. Papa saja 
yang kuno!”

“Chia, ayo sana,” tegur mama dengan lembut. Profesor 
Yomosi melangkah keluar. Ia tampak lelah. Garis-garis kerut 
tampak pada keningnya, “Kalau tidak diganti, hari ini tidak boleh 
bermain tenis,” ujarnya tegas.

“Papa  tega!” Marchia menjerit. 
11 Kunci yang menggunakan karakteristik fisiologis seperti sidik jari dan retina mata 

untuk mengidentifikasi individu yang berhak membuka pintu.
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“Ayo ganti roknya Chia!” jelas mamanya kembali. Dengan 
menekuk wajahnya Marchia pergi ke kamar.

Profesor itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia 
menghela napas panjang. 

“Anak-anak ini kenapa ya semakin besar, makin susah 
diatur,” ujarnya pelan menahan kekesalan.

“Anak-anak kita sudah beranjak remaja. Wajar kalau 
mulai banyak maunya. Jangan terlalu keras dengan mereka,” 
timpal istrinya mencoba memberinya pengertian.

“Apa aku sudah semakin tua ya?”
“Kamu belum tua, Sayang. Kamu mungkin hanya banyak 

pikiran. Bagaimana kalau aku buatkan teh bunga krisan?” 
Aravinda tersenyum.

Ia mengangguk, “Memang sejak menerima e-mail dari 
Quantos minggu lalu, entah kenapa aku jadi tidak tenang.”

“Memangnya dia bilang apa?” istrinya ikut cemas.
Profesor itu menghela napas,” Quantos bercerita bahwa 

perburuan bintang Sirius kembali dimulai setelah lima tahun 
mereka kehilangan jejak. Dia juga bilang Galileo Society akan 
segera menggelar konferensi ilmuwan di Paris.”

“Apa mereka bermaksud melibatkanmu? Itu misi yang 
sangat berbahaya,” raut tegang menyelimuti wajah istrinya.

“Jangan khawatir. Quantos hanya ingin memberitahu 
kalau dia tidak akan menghadiri konferensi itu karena sudah 
berencana ke Bandung untuk menemuiku.”

 “Oh ya? Kenapa dia tiba-tiba kemari? Apa sudah terjadi 
sesuatu? Apa mungkin kedua Virion Black Schole itu sudah ada di 
Indonesia?” wajah Aravinda berubah panik. “Aduh.. bagaimana 
ini? Bagaimana kalau mereka datang ke sini?”

“Mereka tidak akan bisa masuk ke pulau ini.”
“Tapi bagaimana kalau..”
Profesor itu meraih tangan istrinya, dengan tatapan 

berusaha meyakinkannya,
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“Pulau kita ini aman, Vinda. Aku tidak akan membiarkan 
kalian semua dalam bahaya...”



Siapa Sih Ketua Fosfor yang Baru?

Di teras belakang rumahnya, Tofi tak terganggu dengan 
suara ribut-ribut pertengkaran adik-adiknya. Rupanya ada berita 
lain yang lebih mengejutkannya. 

“APA??!!! Sudah ada yang menggantikan diriku? Dan itu 
bukan Jupiter?”

Rahul dan Billy mengangguk, Tofi menatap mereka tak 
percaya. Siapa yang sanggup mengalahkan dia dan Jupiter? 
Sekian lama, tak ada satu orang pun yang dapat menduduki 
posisi nomor satu di fisika selain mereka berdua. Sudah menjadi 
sebuah peraturan tak tertulis bahwa ketua Fosfor harus memiliki 
kecerdasan fisika paling cemerlang.

“Kau boleh tenang, dia tidak akan segila Jupiter,” hanya 
William yang terlihat datar.

“Yeah.. dia anak baru, kelas 10,” sambung Rahul.
“Kelas 10?...Apa sekolah sudah gila?”
“Itu keputusan Pak Drajat,” William mengedikkan 

bahunya.
“Eh, tapi berita baiknya, ketua baru itu memilih 

presentasimu Petir..Sang Energi Alternatif, untuk mewakili 
Indonesia ke tulisan riset Physics for the World di Italia,” Billy 
tiba-tiba teringat sesuatu.

“Benarkah? Jadi aku mengalahkan Jupiter lagi?”
“Yang benar saja kau....Masa Jupiter bisa lolos dengan 

garpu tala otomatisnya ha..ha.....!” Rahul tergelak, mata hitamnya 
seperti ikut tertawa.  



43

Perburuan Bintang Sirius

Mereka terkekeh-kekeh mengingat presentasi garpu tala 
otomatis hasil ciptaan aneh Jupiter. Garpu tala itu berbunyi 
nyaring dan tak dapat dihentikan. Benar-benar ciptaan yang 
aneh. Billy yang tak pernah lepas dari gitarnya langsung memetik 
nada-nada yang mereka kenal. Mereka pun bernyanyi sambil 
menikmati cahaya lampu di taman yang indah itu. 

***

“Bukan Tofi ?!” mata Jupiter terbelalak mendengar laporan 
dari Callisto.

“Kau jangan mengada-ada, Call!” Jupiter menarik kerah 
baju anak buahnya itu

“Itu benar, Pit!”
“Kurang ajar!! Tak ada yang layak menjadi musuhku 

selain Tofi! Lagi pula siapa dia! Berani sekali!” Jupiter tampak tak 
terima kalau ada satu orang lagi yang mampu menandinginya.

“Bukan itu saja, dia juga memilih Petir si Tofi itu untuk 
Physics for the World.”

“Apa?! Dia memilih analisis Tofi yang berlebihan tentang 
petir itu daripada garpu talaku? Kurasa semua orang sudah gila!!!” 
kata Jupiter. Matanya memerah dan semakin keras melempari 
panah-panah kecil ke arah dart favoritnya itu. 

“Benar, semua orang sudah gila!” Thyon menambahkan.
“Ternyata baru beberapa hari tidak ke sekolah, hal seperti 

ini yang kudengar?! Sungguh bukan berita yang diharapkan!” 
gerutunya, ingin melihat wajah pesaing barunya. 

Malam hari di kamarnya, Tofi juga berpikir keras 
ingin menemui seseorang yang melejit dalam waktu singkat 
ini. Jupiter dan Tofi tak sabar ingin melihat wajah orang yang 
mampu mengalahkan mereka hanya dalam waktu semalam. 
Keberadaannya patut dipertanyakan.  
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Dear Miranda,

Tak pernah terbayangkan, diriku akan berjumpa 
denganmu. Orang menyebut keberadaanmu suatu “kebetulan” 
tetapi aku bilang inilah “takdir”. Orang berkata gerakanmu 
sepertinya tak teratur, tapi dimataku tampak begitu indah. 
Orang memanggilmu “Si Kecil yang Dingin” karena kau 
begitu jauh dari matahari, tapi aku bisa merasakan kehangatan 
terpancar darimu. Aku tidak peduli pada apa yang orang 
katakan tentangmu, bagiku kau adalah ciptaan yang begitu 
indah, bulan yang cantik, yang tak akan pernah kubiarkan 
sekejap pun lepas dari tatapan mataku. 

Semesta tak pernah salah. Jikalau mereka 
mempertemukan kita. 

Puisi Cinta Voyager II, saat jatuh hati pada 

Miranda-Satelit Uranus
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Bab 2
Miranda...Oh...Miranda

Langkah-langkah terburu-buru memasuki ruangan 
kelas Archimedes. “Gawat! Gawat! Mereka datang!” 

seorang anak menyerbu ruangan dengan kepanikan yang luar 
biasa. Ketiga anggota Klub Fosfor; Kirchoff, Volta dan Eddy 
menoleh ke arah pintu dengan penasaran. Wajah-wajah itu 
sontak berubah cemas. Para siswa berbisik-bisik ketika melihat 
sosok yang mereka takuti melangkah memasuki ruangan. Siapa 
yang tidak kenal reputasi Jupiter, putra sang walikota yang 
selalu menebar teror di mana-mana? Seperti kebiasaannya, ia 
menjentikkan jarinya memberi isyarat pada Ganymede yang 
mengangguk-angguk tanpa ekspresi. Remaja lelaki yang paling 
tinggi di antara teman-teman seangkatannya itu menghampiri 
Volta yang gemetar ketakutan.

“Kau! Heh! Katakan! Di mana ketua Fosfor yang baru itu? 
Cepat! Katakan! Di mana dia?” bentaknya.

“Tadi baru keluar kelas…. aku tidak tahu dia pergi ke 
mana..,” jawabnya lirih.

“Jangan bohong!” ancam Ganymede.
“Aku tidak bohong,” lututnya gemetar.
Ganymede menatap sekelilingnya seperti tatapan elang 
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yang siap menyambar mangsanya. “Sepertinya kelas Archimedes 
ini tak mau bekerja sama, Pit,” geramnya.

Ganymede mengepalkan tangannya keras-keras. 
Ketakutan terbayang jelas di belasan wajah adik-adik kelas yang 
tidak berani membalas tatapannya. Volta tahu, dalam sekian 
milidetik, bila sebagian saja energi potensial yang mendekam 
di urat-urat lengan Ganymede diubah menjadi energi kinetik, 
hasilnya mereka pasti babak belur. Kasihan ketua baru yang malang 
itu, jika harus berhadapan dengan keegoisan Jupiter yang tak kenal belas 
kasihan, pikir Volta. 

Suasana hening, lama sekali, hingga akhirnya suara pintu 
otomatis yang bergeser membuka celah bagi spektrum keemasan 
mentari pagi menyelinap ke ruang kelas. Oh tidak…jangan sampai 
ketua yang malang itu masuk ke sini. Volta dan teman-temannya 
menahan napas. 

Tadinya, mereka berharap Tofilah yang akan terpilih 
menjadi ketua Fosfor. Hanya satu orang ini yang berani 
berhadapan dengan Jupiter. Sedangkan ketua baru ini, anak 
pindahan dari Bandung, tiba-tiba dipilih Pak Drajat, hanya 
karena robot pengeruk sampah yang dibuatnya didesain dengan 
menarik. Menurut Kirchoff, sepupunya, yang juga kini membeku 
di sebelahnya, robot ketua baru ini bisa menang karena Tofi dan 
Jupiter didiskualifikasi dari lomba.

“Itu dia!” tunjuk seorang anak laki-laki sambil berharap 
dapat menyelamatkan mereka dari masalah.  Ingin rasanya Volta 
mencekik anak laki-laki yang hanya cari aman ini. 

Dengan cepat Jupiter dan ketiga pengikutnya berbalik ke 
belakang. Kini kemarahannya telah mencapai titik didih. Tinggal 
disulut saja, seperti inti atom yang dibelah, Jupiter telah siap 
meledakkan fisi1 nuklir. Ketegangan telah mencapai puncaknya. 
Namun, sebelum mereka melabraknya, suara lembut dari si 

1 Reaksi pembelahan inti atom akibat tubrukan inti atom lainnya, dan menghasilkan 
energi dan atom baru yang bermassa lebih kecil, serta radiasi elektromagnetik.
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Rambut Cokelat itu sudah menyapanya.
“Ada apa ya mencariku?”
Jupiter terpana sesaat. Kejutan yang lebih hebat dari listrik 

bertegangan ribuan volt segera menyambarnya dengan dahsyat. Tak 
mungkin dia, gumamnya dalam hati. Bukankah ini wajah rembulan 
yang baru dilihatnya beberapa hari yang lalu? New comer dari 
Bandung yang langsung menjadi primadona? Dari titik acuan mana 
pun dalam dimensi ruang dan waktu, di mata Jupiter, mahkluk yang 
berdiri di hadapannya ini cantik absolut! Tapi siapa sangka ia juga 
cerdas?

Jupiter menggelengkan kepalanya hampir tak percaya. 
Astaga…demi semua hukum fisika diseluruh jagad raya… dia 
pasti bukan bidadari biasa!  

“Kau tidak hanya cantik. Kau brilian..” pengakuan yang 
jujur meluncur dari bibirnya. Suasana yang tegang, tiba-tiba 
meleleh begitu saja. Semilir atmosfir segar bergerak seakan 
menghantarkan oksigen yang tertahan dari tadi.

“Hm…langsung saja deh. Ada apa ya?” sambut Miranda 
dingin. 

Namun, gelombang kesadaran Jupiter terguncang hebat. 
Ia tak peduli lagi. Baginya, gelombang ketus dan dingin yang 
merambat pelan itu telah berubah frekuensi menjadi dentingan 
harpa yang indah. Sejernih kristal karbon dengan susunan ikatan 
kovalen2 yang paling sempurna, sebening air murni yang belum 
tercemar apa pun. 

 “Aku hanya mau mengucapkan selamat karena kau yang 
terpilih jadi ketua Fosfor,” Jupiter mengubah nada suaranya, 
berusaha menghadirkan kesan sweet.

Seisi kelas yang menyaksikannya terdiam. Tentu saja. 
Ingin rasanya menertawakan Jupiter seandainya mereka berani. 
Ganymede melongo. Thyon ikut membeku. Callisto tampak 
bingung. Ada apa ini? Apakah kutub magnet bumi telah berbalik 

2 Ikatan kimia yang terjadi karena adanya penggunaan elektron secara bersama. 
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arah? Callisto mencubit lengannya memastikan ini bukan mimpi, 
Thyon melemparkan pandangan keluar jendela, memastikan 
matahari masih terbit dari arah timur. Ganymede menatap kedua 
sahabatnya bergantian. 

“Hei! Kalian kenapa diam saja? Cepat ucapkan selamat!” 
bentak Jupiter.

Ganymede melengos, “Selamat ya..” Callisto dan Thyon 
juga mengulurkan tangan mereka dengan tak bersemangat. 

“Thanks,” jawab gadis itu pendek.
“Kau Miranda, kan?”
Miranda mengangguk enggan. 
“Oh… bukankah itu nama bulan yang indah untuk 

menemani kesepian Uranus di ujung tata surya?” Jupiter masih 
menatap sorot mata kecoklatan itu dengan sendu.

Thyon menggeleng-gelengkan kepalanya. Sejak kapan 
kecerdasan linguistik yang menggelikan ini telah hinggap di otak kiri bosnya? 

“Kapan saja kau butuh bantuanku untuk proyek penelitian 
Fosfor, aku akan selalu menolongmu,” tambahnya lagi.

“Oh..oke..,” Miranda terdengar sangat tak berminat 
dengan seluruh delusi yang dibangun oleh Jupiter akan keindahan 
satelit Uranus itu—begitu membosankan.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah Odyssa College, 
Jupiter dan kawan-kawannya mohon pamit dengan sesopan 
mungkin. Para gadis kelas Archimedes diam-diam mengulum 
senyum. Apalagi Mettana, gadis berambut sebahu yang masuk 
bersamaan dengan Miranda. Sinar mata sang ratu gosip ini 
berkilat-kilat seperti kamera papparazzi yang baru menangkap 
basah perselingkuhan seorang superstar. Fenomena baru, gosip 
baru. Sementara, para kutu buku belia, yang diam-diam telah 
menjadi secret admirer si Jelita Jenius ini merasa lemas. Siapa yang 
berani cari masalah, bersaing dengan Jupiter. 

Jupiter belum jauh, ketika Tofi dan Marissa melintas 
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di depan kelas Archimedes. Wajah Miranda mendadak cerah. 
Senyumnya merekah, ketika ia bergegas menghampiri ilmuwan 
muda yang masih mengenakan jas putih dari laboratorium biologi.

“Tofi, kebetulan sekali. Aku mencarimu ke mana-mana.”
Tofi sedikit gugup karena sambutan Miranda yang antusias 

membuat semua pasang mata anak-anak kelas Archimedes tertuju 
padanya, “Oh eh…ada apa ya?”

“Hai, kak Miranda,” Marissa menyapanya dengan riang.
“Halo Icha. Pementasan baletnya keren lho,” Miranda 

tersenyum ramah. “Kenapa kalian ke sini?”
“Aku  hanya mengantar Icha untuk mengembalikan 

handuk…”
“Dan sebenarnya kak Tofi ingin mengucapkan selamat 

pada kakak.”
Tofi melirik adiknya memberi isyarat untuk diam.
“Thanks, Tofi. Kau perhatian sekali.”
“Kak Tofi juga ingin membantu kakak, kalau ada proyek 

ilmiah yang sulit,” ujar Marissa ceplas-ceplos. Tofi menyikut 
adiknya, sebelum ia salah tingkah dengan tatapan Miranda.

“Wah kebetulan sekali, aku butuh bantuan untuk proyek 
persiapan lomba Science to Generation. ”

“Science to Generation? Itu lomba apa?” tanya Tofi. 
“Eh... Chia kemarin bilang, dia ikut lomba itu, kak,” sela 

Marissa.
“Oh ya?” Tofi terheran-heran, mengapa ia tak pernah 

mendengarnya. 
“Pak Salto akan menjelaskannya. Besok pagi sebelum 

kelas dimulai, semua calon pesertanya akan dikumpulkan di 
lapangan olah raga. Kau bisa datang kan, Tofi?”

“Iya..iya bisa..”
Dalam jarak beberapa meter, Jupiter dan pengikutnya 

diam-diam memperhatikannya. 
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“Pit, biarkan kami membereskan ilmuwan sinting itu,” 
bisik Callisto yang punya hobi memberikan suntikan kalor untuk 
meledakkan Jupiter.

“Tidak sekarang, Call, dan tidak di sini,” jawab Jupiter 
dengan ekspresi sinis. Jupiter pergi menghilang.



Seputar Science to Generation 

“Hmmm...Science to generation (STG) adalah turnamen 
besar yang diadakan di Bandung. Ini adalah sebuah kompetisi 
adu ketangkasan khusus untuk calon ilmuwan. Untuk 
memenangkan lomba ini, tidak hanya bakat yang dibutuhkan, 
tetapi juga ketrampilan,  kreativitas, intelektual yang tinggi dan 
kepemimpinan. Hmmm...ini satu kehormatan bagi kalian untuk 
mewakili pulau ini dalam perlombaan tingkat nasional. Bapak 
pikir..hmmm...ini bisa jadi tantangan yang seru untuk masa muda 
kalian,” Pak Salto menjelaskan agenda lomba pada para calon 
peserta dihadapannya dengan nada yang sangat membosankan. 

Di barisan depan, tampak Abigail yang mengerjap-
ngerjapkan matanya, menyesuaikan pupilnya dengan terpaan 
langsung mentari pagi. Billy tampak lesu, dengan garis mata 
kehitaman dan wajah yang mengkerut. Rahul gelisah. Ia lapar 
karena belum menyentuh sarapannya. William seperti biasa. 
Tenang dan diam saja jika tak ada yang menyulutnya. Marchia, 
satu-satunya siswi SMP di antara mereka terus menguap bosan, 
melepaskan gelombang emosi ngantuk. Sepertinya tak ada di 
antara mereka yang berminat dengan lomba ini.  

“Kalian ini wakil sekolah yang terpilih. Ayo... cobalah 
bersemangat sedikit. Saatnya membuktikan bahwa fisika juga 
aplikatif di lapangan olahraga!” guru olah raga itu menatap murid-
muridnya satu persatu
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“Kenapa calon ilmuwan harus bertanding olah raga sih? 
Aneh...,” William memprotes.

“Kami kan bukan atlit, Pak,” tambah Marchia. 
“Wah boleh juga, Pak. Apalagi kalau basket. Saya siap! 

Bapak memang tak salah pilih,” Billy merasa ge-er, dia mengangkat 
bahunya dan memamerkan senyum lebarnya. 

“Bermain basket? Sampai ke luar pulau? Demi hukum 
fisika! Apa tidak ada cara lain untuk menghabiskan uang?” 
Rahul melotot heran, tak habis pikir, kenapa sih olahraga harus 
menggunakan biaya pesawat segala? 

“Kalian ini...Ini kan kesempatan besar,” Pak Salto 
menggeleng tak percaya melihat reaksi dingin yang menyambutnya, 
“Bapak Kepala Sekolah sendiri yang memilih kalian. Dan ini bukan 
olahraga biasa. Ini digabungkan dengan fisika. Kita punya potensi 
untuk menang.”

“Tapi kenapa harus di Bandung, Pak?” kali ini giliran 
Abigail yang bicara, “Jalanan di sana pasti tercemar polutan! 
Mobil-mobil mereka kan masih pakai BBM,” Abigail merengut 
tak senang. Gadis germaphobia314 ini sudah nyaman dengan 
udara pulau Kencana yang bersih. Sebagai pulau percontohan 
lingkungan ideal, semua kendaraan memang menggunakan 
bahan bakar alternatif seperti listrik, bioetanol atau hidrogen.

“Kenapa tidak di sini aja sih lombanya, Pak?” Abigail merajuk 
manja

“Hah? Apa aku tidak salah dengar? Tidak semua orang 
bisa masuk pulau ini Abby, kau mau mereka membawa kuman 
dan virus dari kota-kota tercemar itu?” William menyelutuk 
tajam.

Abigail, si Pembenci Viba, jadi bergidik mendengar varian 
baru virus dan bakteri yang dibawa masuk oleh orang asing.

“Atau kita usulkan saja lombanya di hutan pedalaman. 
Udaranya kan bersih tuh,” Billy mencoba memberi solusi, sama 

3 Fobia terhadap kuman.
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sekali tidak berniat untuk menyerang Abigail.
“Iya, udaranya bersih tapi hewan dan tumbuhan aneh 

akan menggigitku dan membuatku penyakitan, di hutan kan 
banyak nyamuk!” kata Abigail marah-marah.

“Mungkin kalau kulitmu sedikit merah karena gigitan 
nyamuk, kau akan lebih cantik,” Rahul menyindir. 

Billy terkekeh, meski dia tak percaya pada pendapat Rahul. 
Menurut Billy, nyamuk atau serangga apa pun akan langsung 
tergelincir turun, saat menyentuh kulit Abigail yang mulus itu.

“Ah dia akan lebih cantik kalau tidak bicara,” William 
menaikkan alisnya, melirik ke arah Rahul.

“Heh! Diam kalian!” Abigail menjerit.
“Kalau kau marah sebaiknya berkaca, biar kau tahu, kau 

mirip sekali dengan nenek sihir.”
“Haha!” anak-anak tertawa terbahak-bahak mendengar 

kalimat tajam William apalagi ditambah melihat wajah Abigail 
yang naik pitam. Kalau begini terus, mana mungkin lesung 
pipit Abigail yang manis itu akan terlihat? Makanya tak heran 
wajahnya sering terlihat menyebalkan daripada menyenangkan.

Anak-anak remaja itu akhirnya tenggelam dalam keributan 
karena Abigail tak tinggal diam dengan harga dirinya yang diinjak-
injak. Pak Salto sibuk menenangkan mereka. Para anggota Fosfor 
yang dipercayakan oleh pihak sekolah untuk mempersiapkan 
mereka tampak sedikit kesal. Volta mendesah. Kirchoff dan Eddy 
saling bertukar pandang, lalu memandangi para calon peserta itu 
dengan skeptis. 

“Vol...bagaimana ini?” Miranda menatap sahabatnya 
dengan cemas, “Padahal mereka kandidat terbaik.” 

“Kata Tofi, mereka akan mendengarkan Bapak Angka 
Penting,” ujar Kirchoff datar.

“Bapak Angka Penting?” Miranda terheran-heran. Ketika 
ia memutar pandangannya, sosok guru fisika yang berambut 
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kusut mirip Einstein itu menghampiri mereka. Tofi yang datang 
bersamanya langsung bergabung dengan teman-temannya. 

Bapak Angka Penting, begitulah sapaan Pak Drajat, sang 
guru fisika favorit di Odyssa College. Rahullah yang pertama 
kali menjulukinya seperti itu, mungkin karena Pak Guru ini 
memang terobsesi dengan aturan angka penting yang ketat setiap 
mengajarkan fisika. Sekilas nama Drajat identik dengan nama 
seorang kepala desa atau nama polisi lalu lintas dalam buku-buku 
pelajaran SD. Namun, setelah mendengar nama lengkapnya, 
“Kelvin Drajat”, tak heran Bapak Drajat yang satu ini menjelma 
menjadi tokoh fisika. 

“Science to Generation bukan lomba biasa! Ini adalah 
lomba yang digagas oleh Profesor Yomosi. Pertandingan yang 
dipersiapkan bagi para calon ilmuwan. Sebuah pertandingan 
perdana dengan hadiah 25.000 dolar dari sponsor internasional.”

Mata Rahul langsung membelalak, dia menegapkan 
tubuhnya dan langsung tertarik dengan event ini. Dipikirannya, 
kalau mereka bisa memenangkan 25.000 dolar, maka uang itu 
cukup sebagai modal awal agar Fosfor tidak bergantung lagi pada 
kucuran dana Dewan Newtonian.

Marchia apalagi, setelah dia mendengar ternyata acara 
ini digagas oleh papanya sendiri, dia jadi senyum-senyum dan 
tak sabar ingin dikenal masyarakat luas bahwa dia adalah putri 
pemenang nobel pertama Indonesia yang beranjak dewasa. Dia 
sudah membayangkan namanya akan masuk headline koran-koran 
nasional.

“Abigail, kau terpilih karena tak ada yang melebihi 
pengetahuan-mu mengenai isu-isu lingkungan hidup. Science 
to Generation mengedepankan kode etik ilmuwan sebagai 
penilaian utama. Karena isu lingkungan hidup termasuk ke 
dalam poin penting kode etik ilmuwan, maka sekolah ini sangat 
membutuhkanmu.”
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Dipuja-puja oleh Pak Drajat, Abigail mencibir ke William 
dengan sinis sambil melipat tangannya, sementara William 
hanya melirik dingin tak menanggapi.

“Nah, salah satu pertandingan Science to Generation akan 
ada sandi-sandi yang harus dipecahkan. Sehingga ketajaman 
analisa William pasti dibutuhkan.”

William tersenyum puas, Abigail melihat ini sebagai 
kesempatan untuk membalas.

“Menurut saya, memecahkan sandi sains tidak butuh 
detektif gadungan, Pak.”

“Abigail,” kata Pak Drajat dengan nada memperingati.
William tadinya mau menyahut, tetapi akhirnya diam 

setelah Pak Drajat menatap matanya agar tidak memulai 
pertengkaran tak berujung.

“Bukan hanya hadiah dan kesempatan untuk membuktikan 
diri yang bisa kalian dapatkan, tapi juga bertemu dengan teman-
teman baru dari berbagai kota di Indonesia,” tambah Pak Drajat.

“Mungkin kau bisa bertemu cinta sejatimu di sana, 
Bill,” William bermaksud meledek Billy. Tapi Billy justru 
menyambutnya ledekan William dengan baik, “Kau benar Will, 
mungkin cinta sejatiku memang ada di luar sana...,” bola matanya 
menerawang jauh ke angkasa. Ah dasar… sang Pujangga Cinta…

***

“Bersedia, siap, priiiiiittttt !”  Pak Salto meniup peluitnya.
Marchia berlari kencang. Ia tidak menoleh ke kanan 

kiri. Begitu hampir mencapai posisi William, ia mengulurkan 
tongkat estafetnya. William rupanya tak pandai berlari. Lelaki 
kurus itu terengah-engah dan mengurangi kecepatannya. Rahul 
menunggunya dengan muka masam yang tidak sabaran. 
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“Cepat! Cepat!” teriaknya.
Pak Salto hanya tersenyum sambil sesekali melirik 

stopwatch yang ada di genggamannya.
Giliran Rahul, Billy sudah bersiaga. Dengan cepat ia 

menyambar estafet itu dan melaju kencang. Ketika ia hampir 
mencapai sosok berambut pendek yang berkulit putih mulus itu, 
ia mendengar teriakan kesal dari Rahul.

“Cepat Abby! Billy sudah hampir sampai!”
Namun, gadis itu malah sibuk membersihkan sela-sela 

jarinya dengan cairan pembersih tangan. Ketika tongkat itu sudah 
ada di hadapannya, ia hanya menjepitnya dengan jari telunjuk 
dan ibu jari. Alhasil hanya beberapa meter ia berlari, tongkat itu 
terjatuh.

“Huuuu!!!” teriakan tidak puas terdengar dari belakang. 
Abigail menoleh dan......”Argh!!” ia terpeleset. Batu-batu kecil 
menorehkan luka-luka lecet pada pergelangan kakinya.

“Aduh! Sakit! Sakit!” Abigail menjerit sejadi-jadinya 
ketika dibopong dengan tandu P3K. Sebuah reaksi yang 
berlebihan untuk lecet yang tak seberapa. Buru-buru Billy dan 
Rahul meletakkannya di tepi lapangan. 

“Alkohol!…Betadine…! Aduh! Tolong sebelum kuman-
kuman ini masuk ke dalam kakiku!” kepanikannya justru 
membuat teman-teman yang mengerubunginya terkekeh. 

“Kak Abby tidak apa apa?” Marchia menghampiri hendak 
menyentuh pergelangan kakinya. 

Abigail refleks menarik kakinya dengan cepat, “Aaaaah! 
Sakiiit!!!” jeritnya. Kakinya malah terkilir, “Kau sih!” ia melotot 
menyalahkan Marchia.

“Kok jadi aku?” Marchia yang kaget langsung protes.
“Tanganmu  yang berkuman itu bisa bikin infeksi tahu! 

Jangan pegang-pegang!”
“Heh! Sembarangan,” Marchia kesal, “Jutaan kuman pasti 
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sudah masuk dari tadi.” 
“Aaaaah!!! Kumaaaan !!!” 
Byur! Sebotol air tersiram di kakinya. 
“William!” gadis itu memekik marah.
“Aku menghanyutkan kuman-kuman itu dengan tsunami 

besar, ha...ha..ha..,” William tertawa menggodanya. 
“Sudah..sudah..jangan ribut. Marchia! Tolong ambilkan 

kotak P3K yang ada di ruangan saya,” suara Pak Salto menengahi 
pertengkaran.

“Tidak mau,” Marchia menjawab ketus.
Tofi yang ikut mengawasi jalannya latihan hanya bisa 

menggelengkan kepalanya, “Saya saja yang ambil Pak,” ia 
mencoba menawarkan solusi.

“Tunggu…Pak, di tas saya sudah lengkap…,” potong 
Abigail sambil meringis menahan sakit.

Ketika Tofi kembali sambil membawa ransel hijau yang 
berat itu, Marchia melipat tangannya dengan cemberut. Abigail 
bahkan tidak mengucapkan terima kasih. 

“Wah..tasmu harum sekali,” Pak Salto menggeleng-
gelengkan kepalanya. Wangi aroma daun jeruk merebak ke udara.

“Dia mencucinya setiap hari, Pak,” William tak dapat 
menahan dirinya.

“Itu tas nano yang bisa membersihkan diri sendiri!” gadis 
itu berteriak membela dirinya. Tas mahalnya memang telah 
dilengkapi dengan teknologi stain repellant4 yang mengandung 
partikel penolak debu atau kotoran.

Ketika Abigail mengeluarkan isinya, teman-temannya 
tertawa. Betapa tidak! Abigail membawa satu set gulungan 
perban, sebotol alkohol 70%, betadine, plester, balsam, minyak 
kayu putih, kapas, macam-macam vitamin, masker dan sebotol 
jus brokoli.   

“Astaga, kau sudah tahu ya bakal kecelakaan?” ledek 
4 Partikel penolak atom pengotor.
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Rahul.
Abigail cemberut, “Aku membawanya setiap hari. Aku 

tidak bisa hidup di tengah-tengah kuman seperti kalian!”
Rahul mencuri-curi waktu untuk bisa memegangi bagian-

bagian dari tas nano Abigail.
“Wah, ini pasti mahal sekali,” gumamnya.
Abigail memukulkan sapu tangannya ke tangan jahil 

Rahul.
“Auwww!” Rahul memegangi tangannya yang perih 

mendapat sabetan dari Abby.
“Walaupun kau menjual seluruh harta kekayaan ayahmu, 

aku tidak akan memberikan tas ini untukmu!” teriak Abby.
Rahul dan Billy saling melirik. Billy memberikan tanda 

strip pada salah satu jarinya di dahi.
“Pergi kalian dari sini!!!” suara Abigail menggelegar, 

anak-anak terbirit-birit sambil terkekeh-kekeh.
Miranda yang masih sibuk dengan setumpuk data yang 

harus dianalisa mendongak memperhatikan kehebohan itu. Ia 
meluruskan kakinya, rok burgundynya yang lembut menyentuh 
rerumputan hijau. Tiba-tiba bola mata coklatnya tak sengaja 
beradu dengan Tofi yang sedang mencuri pandang. Tofi 
terpaku beberapa detik, sebelum akhirnya tersadar dan pura-
pura sibuk membantu Pak Salto menertibkan keadaan. Miranda 
menenangkan degupan jantungnya. Rambut hitam Tofi yang 
lurus dipotong pendek dengan belahan tengah. Bola mata indah 
di balik kacamata berbingkai coklat tua, dagu terbelah dan rahang 
sempurna membuat wajahnya memang mempesona. Belum lagi 
senyumannya yang menawan, ilmuwan muda itu jelas jauh lebih 
memikat daripada yang dia kira.  

“Mana mungkin mahkluk steril itu bisa bertahan hidup di 
luar pulau ini,” celutukan sinis Mettana membuyarkan lamunan 
Miranda.
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“Oh iya, Mira. Kau kan dari Bandung. Bagaimana di sana?” 
Volta tak menyia-nyiakan kesempatannya untuk merebut perhatian 
gadis cantik yang duduk di sebelahnya itu. Dari tadi, ia gelisah 
memperhatikan Tofi tak sekalipun melepaskan pandangannya dari 
Miranda. 

“Bandung sebenarnya kota yang indah. Tapi sekarang 
wilayah kotanya sudah tercemar polusi. Jangankan Abby, kalian 
yang sudah terbiasa dengan udara bersih pulau ini juga belum 
tentu betah.”

“Oh ya? Masa sih?” suara Volta terdengar ingin tahu, 
walaupun sebenarnya keharuman Lavenderlah yang memancing 
minatnya.

Miranda menyalakan sphere, sebuah mini tablet berbentuk 
cakram dengan ukuran telepon genggam yang dimiliki semua 
siswa di Odyssa College. Pemandangan gunung Tangkuban 
Perahu yang diperoleh dari satelit langsung terproyeksi di hadapan 
mereka dalam bentuk hologram tiga dimensi, “Ya Vol, tapi coba 
lihat ini!” ia tersenyum, “Untung lombanya lebih banyak di area 
pegunungan, udara di sana masih hijau dan segar. Semoga ini 
cukup untuk Abby.”

“Kenapa juga sih Abby yang terpilih?” Mettana menopang 
dagu dengan tangannya. Ekspresi wajah bulatnya terlihat kesal, 
“Aku bertaruh, cewek fobia kuman itu tidak akan sanggup 
bertahan di Bandung semalam saja.”

“Kurasa kau berlebihan,” Kirchoff menaikkan alisnya
“Apa kalian tidak lihat kekacauan itu?” Mettana 

memicingkan matanya pada para kandidat yang melanjutkan 
latihan mereka. Tampaknya Abigail mulai bertengkar dengan 
Marchia, dan Tofi sibuk melerai mereka, “Abigail itu tidak bisa 
kerja tim. Mengirim dia satu kelompok dengan anak-anak lain 
benar-benar misi bunuh diri.”

“Kalau dia bukan musuhmu, apa kau akan tetap berkata 
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seperti itu tentang Abby?” Eddy berusaha mengatakan bahwa 
Mettana sedang bersikap subyektif dan tak adil pada Abigail 
yang menjadi musuh bebuyutannya.

Mettana ingin membalas, namun tiba-tiba sepasang 
langkah kaki muncul di hadapan mereka. Melihat siapa yang 
datang, semuanya terdiam. 

“Mira, aku benar-benar ingin membantu proyek pelatihan 
ini. Mereka teman-teman sekelasku. Kupikir aku bisa…,” suara 
Jupiter terdengar memelas.

“Saat ini, masih bisa kami tangani. Thanks,” jawab 
Miranda diplomatis. 

Ganymede menatap ke arah teman-teman sekelas Miranda 
dengan sorot mata penuh intimidasi. Kirchoff, Volta dan Eddy 
terpaksa bergerak perlahan memberi tempat bagi Jupiter dengan 
menahan dongkol. Mata Mettana terbelalak ketika melihat buket 
anggrek di tangan Callisto. Paduan warna ungu, putih dan kuning 
berbintik coklat dirangkai dengan sangat anggun.  

Jupiter langsung mengambil posisi di sebelah Miranda, 
menatapnya dengan sinar mata penuh kekaguman.

“Ada lagi yang mau kau sampaikan?” Miranda bertanya 
dengan nada tak senang.

“Kau cantik sekali…”
Miranda bangkit berdiri, “Aku masih banyak urusan.”
“Tunggu Miranda, ini hadiah untuk perkenalan kita. 

Semoga kau suka,” cegah Jupiter dengan cepat. Callisto 
menyerahkan rangkaian bunganya. 

“Wow.. anggrek Grammatophyllum, jenis ini sangat langka. 
Bunganya hanya mekar empat tahun sekali!” Mettana tak 
mengalihkan matanya dari bunga eksotik itu. 

Namun, wajah Miranda mendadak merona merah. Buru-
buru ia mengambil sapu tangan putih dan menutup hidungnya.

“Hatsyi!” ia bersin, “Maaf, Jupiter, aku alergi  serbuk sari.” 
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Seminggu berlalu, kesibukan tim STG semakin padat. 
Pagi-pagi sekali di laboratorium Fosfor, persiapan teori dilakukan 
secara serius oleh Pak Drajat. Marchia, Abigail, Billy, Rahul dan 
William duduk mengelilingi sebuah meja dengan monitor touch 
screen. Mereka terlihat asyik mengobrol. Tofi yang mengawasi  
mereka malah sibuk mengotak-atik rangkaian rangka robot. 

“Sekarang, Bapak beri contoh soal. Coba kerjakan di sphere 
kalian masing-masing!” perintah Pak Drajat memberi soal untuk 
mengembalikan fokus mereka. 

“Rahul, berapa hasilnya?”
“522,75 meter, Pak.”
“Hampir benar, Ada lagi jawaban lain?”
“Kok hampir, Pak?” Rahul mengernyit. 
Pak Drajat kembali menunjukkan senyum khasnya. 

Anak-anak langsung menebak kalimat apa yang akan terlontar 
keluar dari mulutnya.“Ingat aturan angka penting. Hasil akhir 
dari perkalian atau pembagian harus memiliki angka penting 
sebanyak jumlah angka penting tersedikit pada bilangan-bilangan 
yang dioperasikan ini. Perkalian 20,5 X 25,5 yang hanya memiliki 
3 angka penting, tidak mungkin menghasilkan perhitungan 
dengan ketelitian lebih tinggi. Jadi jawabannya harus berapa?”, 
tanyanya lagi.

“523 meter, Pak,” jawab William.
“Tapi Pak, kata papaku, semua angka itu penting!” Rahul 

masih tak terima, alisnya yang tebal saling bertautan ikut protes.
“Pembulatan satu poin dalam kurs dolar membuat kita 

rugi besar.”
“Keterlaluan. Pelit sekali kalian. Nol koma sekian saja 

dihitung,” sindir William. 
“Kau tahu apa soal bisnis, William?” balas Rahul jelas 

dengan nada tak senang.
“Sudah-sudah. Mari kita kembali ke angka penting,” Pak 
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Drajat menengahi.
Sepanjang sisa sepanjang pelatihan, Rahul cemberut. 

Wajah-wajah itu tampak mengantuk, mungkin akibat begadang 
semalam untuk memotret hujan meteor. Billy menguap beberapa 
kali, tetapi tetap memaksa menulis. William mulai bosan, ia 
menoleh ke kanan dan kirinya. Tofi sendiri bingung, mengapa 
Pak Drajat terus menerus mengulang-ulang materi semudah ini.

“Hatsyii!!” Billy mendadak bersin.
“Ihhh…kalau mau bersin, pakai tissue dong!” Abigail jadi 

senewen sambil menutup hidungnya dengan sapu tangan. Buru-
buru ia mengorek isi kantong blazernya, lalu menyemprotkan 
desinfektan dalam botol spray kecil pada tangan dan wajahnya 
dengan kesal.

Melihat reaksi Abigail, William tersenyum penuh arti, 
lalu.....

“Hatsyii!” giliran dia yang bersin.
“William! Udaranya jadi polusi virus!” Abigail nyaris 

berteriak. 
“Ah…aku kan memang lagi flu,” sahut william, ia bersiap-

siap bersin lagi.
“Bagaimana kau bisa lolos dari Ody?”
“Kurasa Ody juga sedang sakit,” William mengejek
“Kena virus,” sambung Rahul
Jreng …jreng…Billy meraih gitar dan memainkannya. 

“Virus…oh…virus-virus cinta ini..,” ia melantunkan tembang 
ciptaannya.

“Pak…mereka berisik! Aaaahhh!!” Abigail menjerit. 
“Duhhh, jangan berisik dong!” gantian Marchia yang 

melengking menutup telinganya. 
Pak Drajat menarik napas panjang, karena dia juga telah 

lelah seharian mengajar. Tofi hanya menggelengkan kepalanya 
melihat tingkah mereka. 
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“Bapak tahu kalian lapar dan mengantuk. Tapi materi 
masih banyak yang harus dikejar. Event Science to Generation 
tinggal dua minggu lagi. Ayo bersemangatlah! Kalau seperti ini 
terus gaya belajar kalian, bagaimana kita bisa menang?” suara 
Pak Drajat yang sabar itu terdengar sedikit putus asa. Anak-anak 
itu menghela nafas  cemberut, lalu melanjutkan pelajaran dengan 
terpaksa. 

Sementara itu di taman Newton, Miranda dan timnya 
sudah berkumpul. Mata coklatnya memelototi layar hologram 
yang diproyeksi tablet sphere digenggamannya. Sebuah peta 
terpapar jelas. Dia mengikuti gerakan sinyal di peta tersebut. 

“Aduh…kok Mettana lama sekali? Kapan kita mulai?” 
Eddy mulai mengeluh.

“Dia memang tidak pernah on time,” tambah Kirchoff
“Dia sudah sangat dekat,” kata Miranda pendek
Rerumputan hijau terhampar luas bak permadani zamrud 

yang meneduhkan mata. Anggrek bulan dengan nuansa warna 
ungu tumbuh bebas menikmati fajar. Namun, kesegaran pagi 
tidak menyurutkan kekesalan anak-anak cerdas yang duduk di 
situ. 

“Mira... I’m so sorry. Aku telat banget,” Mettana tiba 
dengan terengah-engah.

Miranda tak berkata apa-apa. Dia menatap Mettana 
dengan pandangan menyelidik. 

“Sorry banget yah,” Mettana memelas.
“Ah, dasar. Kapan sih kau bisa on time?” Eddy melemparkan 

retoris yang sinis.
“Tadi benar-benar diluar prediksi. Mobil papaku …”
“Alasan!”
“Dengerin dulu!”
“Sudah-sudah. Ayo, teman-teman. Kita mulai rapatnya,” 

Miranda menengahi, “Banyak agenda penting yang harus kita 
bahas.”
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“Volta, bagaimana dengan program pendalaman teori tim 
andalan kita?”

“Bank soal fisika sudah aku siapkan. Kita cuma perlu 
membimbing mereka dalam pembuatan alat. Panitia lomba dari 
sana mengizinkan untuk membawa alat-alat. Tapi, nanti akan 
diseleksi,” jawab Volta. Rambut cepaknya yang kaku tak bergeming 
tertiup angin.

“Aku sudah minta Tofi yang akan mengajari mereka 
membuat alat-alat itu,” Miranda memberi solusi.

“Wah, kalau kau yang minta, Tofi pasti bersedia,” Mettana 
menyelutuk dan tersenyum penuh arti.

“Tolong ya Mett. Kita sedang rapat. Kau bisa serius tidak 
sih?” dengus Eddy kesal.

“Halah…bilang aja kau jealous!” Mettana menjawab dengan 
gaya centilnya.

Eddy hendak protes, tetapi suara tegas Miranda terdengar 
menyela.

“Mett, apakah jadwal pemeliharaan taman Mendel sudah 
dibuat?”

“Oh, sudah. Aku sudah buat giliran jaga. Setiap 
anggota peneliti junior, anak-anak SMP itu mendapat giliran 
membersihkan alat-alat praktikum. Hanya saja, kita masih butuh 
lebih banyak lagi peneliti junior untuk memeriksa sensornya.”

Perdebatan berhenti dengan sendirinya.
“Kalau begitu, kita harus membuka pendaftaran lagi untuk 

anak-anak SMP,” usul Volta 
“Oke, tak masalah. Nah, untuk Eddy, apakah semua dana 

sudah dihitung? Bagaimana dengan hasil dari pameran sains 
minggu lalu? Apakah dari sana, kita punya dana yang cukup?”

Eddy mengedikkan bahunya, “Itu hanya cukup untuk 
membeli sebuah rangka robot saja Mira. Dewan Newtonian 
belum mengucurkan dananya.”
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“Hei, itu gampang! Biar aku saja yang bicara dengan 
Fabian. Aku kan bisa...,” Mettana menyela dengan bersemangat. 

“Pak Drajat yang akan mencari sponsornya, Mett,” potong 
Miranda, ia mengalihkan pembicaraan, “Kir, kau kan pengamat 
yang baik. Menurutmu, apakah tim kita sudah siap ke STG?”

Kirchoff membetulkan posisi duduknya. Keningnya 
berkerut seperti sedang berpikir keras.

“Hmm… yang aku lihat, Billy masih butuh banyak 
menghapal rumus, tapi dia team player yang baik. Marchia agak 
sulit bekerja sama. Untung saja, daya analisanya cukup bagus. 
Kalau William, perlu diawasi agar tidak tertekan. Rahul masih 
butuh pendalaman teori. Kalau Abigail…”

“Abby sudah putus, lho. Sekarang sudah tidak jalan lagi 
sama Fabian,” Mettana si Ratu Gosip menyelutuk lagi dengan 
mata yang berbinar-binar. Ia meletakkan spherenya, melupakan 
tugasnya sebagai sekretaris.

“Masa? Kenapa?” Volta terpancing
“Gara-garanya sepele. Abby menolak semua pesanan 

Fabian waktu mereka date, dan dia memilih brokoli rebus!”
“Masa hanya gara-gara itu?” Volta memicing penuh 

ketidakpercayaan. 
“Makanya dewan Newtonian menahan dananya. Pasti ada 

hubungannya dengan itu. Harusnya kita tidak mengirim Abby...”
“Ehm…,” Miranda mendehem, “Kita tidak kumpul disini 

untuk gosip ya Mett,
Tidak heran kalau kau dikasih nama Mettana, penyebar 

bau busuk,” Eddy bertutur tajam dengan senyum mengejek. 
“Sembarangan ya! Kau seharusnya tahu, Metana adalah 

molekul dengan ikatan paling dasar dari semua rantai karbon 
BBM yang telah memajukan peradaban manusia!” balas gadis 
itu dengan sengit. Melihat reaksi Mettana, Volta dan Kirchoff 
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terkekeh. 
“Ya! Dan penyumbang terbesar emisi rumah kaca5, 23 kali 

lebih ganas daripada karbondioksida”, Eddy tak mengalah setelah 
menemukan celah, “Vol, apakah kau tahu apa kesalahan terbodoh 
yang dapat dilakukan oleh sebutir atom karbon?”

“Hah?” dicecar tiba-tiba, Volta mengerutkan dahi 
jeniusnya dengan bingung. 

“Menggandeng empat buah hidrogen!” tawa Eddy 
meledak.

“Kau keterlaluan!” Mettana bangkit berdiri dan menjerit.
“Guys... hei.. agenda kita masih banyak yang harus 

dibahas,” Miranda berusaha mendapatkan perhatian mereka 
kembali. 

Ngung…ngung…nguing…! Sebuah objek pesawat 
mengitari meja tempat pertemuan mereka, membawa setangkai 
mawar merah dan kartu perak berbentuk hati. Sayap-sayapnya 
yang keperakan dan tubuhnya yang berbentuk tabung silinder 
mengindentifikasikan itu adalah kendaraan mini unik yang 
berteknologi tinggi. 

“Lho, kok ada mainan pesawat?” Mettana memungutnya.
“Ini kan mirip Voyager II. Eh, ini miniaturnya!” Volta 

mengamatinya. Mereka terdiam. Siapa lagi yang sanggup 
membuang uang untuk membeli barang semahal ini.

Mettana mengambil kartu perak itu dan membacanya 
keras-keras.

“Dear cantik…dari ujung tata surya, kucari cintaku…
ijinkan aku untuk mendarat di hatimu…oh..Miranda…radar 
teleskopku menelusuri pekatnya semesta yang gelap…hanya 
untuk mencari…. dirimu, Sayang…”

“Jupiter! Kami sedang rapat!” kata Miranda ketus ketika 

5 Proses pemanasan permukaan suatu benda langit (terutama planet atau satelit) yang 
disebabkan oleh komposisi dan keadaan atmosfernya.
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melihat wajah yang mengesalkannya itu mendadak muncul 
dihadapannya. 

“Oh, I’m sorry, dear… aku tidak bermaksud untuk 
mengganggumu. Cuma mau menghadiahkan miniatur pesawat 
itu. Aku pesan online langsung dari Amerika..”

“Oke, thanks. Volta, tolong nanti di taruh di lab Fosfor saja. 
Buat contoh,” Miranda meletakkan pesawat mahal itu ditangan 
Volta dengan datar.

Mettana menggeleng-gelengkan kepalanya melihat reaksi 
Miranda yang ketus dan dingin. 

“Kau tahu kan, Vol? Suhu satelit Miranda itu bisa mencapai 
minus 187 derajat,” ujar Mettana sambil memilin-milin rambut 
sebahunya. Dia tidak peduli ketika Eddy yang mendengarnya 
menatapnya dengan tajam. 



Sponsor Fosfor

Miranda yang tenang, tak terusik dengan kehadiran 
Jupiter. Jupiter dianggapnya hanya gesekan udara yang berusaha 
menghambat jatuhnya sebuah batu besar dari atas bukit, sesuatu 
yang dapat diabaikan. Namun, Jupiter tidak menyerah. Berulang 
kali ia memohon agar Miranda memasukkannya ke dalam Dewan 
Penasihat Fosfor atau kependekan dari Futuristic Oustanding Science 
for Teen, klub paling keren se-Odyssa College, ratusan kali pula 
Miranda menolaknya mentah-mentah. Umpamanya, jika Jupiter 
memohon satu kali, maka Miranda akan menolaknya sebanyak 
minimal tujuh kali.

“Ini kabar baik, Miranda. Kita tidak perlu khawatir lagi soal 
pendanaan. Dari Form donatur yang dibagikan, kita mendapat 
respon yang positif,” mata Pak Drajat tampak bercahaya.

“Oh ya, Pak? Jadi kita dapat membuat semua alat yang 
direncanakan itu? Siapa saja sponsornya?”
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“Kamu kenal Jupiter kan? Anak kelas Kepler?”
Raut wajah Miranda mendadak berubah.
“Kenal, Pak,” Miranda mengerutkan dahinya seperti tak 

senang ke mana pembicaraan ini mengarah.
“Nah, sekalian Bapak rekomendasikan dia masuk Dewan 

Penasihat….”
“Apakah menurut Bapak...itu tidak apa-apa? Hm, maksud saya 

dalam Dewan Penasihat itu, sudah ada Tofi. Saya hanya khawatir...
jadinya…”

“Tak perlu kamu pikirkan, Miranda. Menurut Bapak, 
mereka hanya perlu belajar untuk bisa bekerja sama. Lagi pula, 
Jupiter layak mendapat kesempatan yang sama dengan Tofi. 
Dia pintar. Nilai-nilai fisikanya hanya beda tipis dengan Tofi. 
Apalagi sekarang dia bersedia menjadi donatur juga…”

“Tapi Pak..”
“Sudahlah. Kalau memang mereka berdua buat masalah 

lagi, bilang saja sama Bapak. Biar Bapak yang tangani.”
Miranda mengangguk dan terpaksa menahan dongkol.



Ketika Jupiter Jatuh Cinta…

Hati Jupiter sedang tak karuan. Otak fisikanya seperti 
menyerah terhadap perasaannya. Siapa yang menyangka, dia 
yang selama ini adalah planet raksasa di jagad raya, kini harus 
berevolusi, berputar-putar di sekitar sebuah satelit kecil di salah 
satu planet tata suryanya. Ah Einstein benar! Gaya gravitasi tidak 
memegang peranan bagi orang-orang yang sedang jatuh cinta. Tak 
ada yang meragukan kejeniusan ilmuwan ini, tapi untuk urusan 
cinta rupanya dia angkat tangan juga. Einstein juga bilang, kalau 
ilmu kimia dan fisika tak mampu menjelaskan fenomena biologis 
yang penting, seperti misteri cinta pertama. Mirandakah cinta 
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pertama Jupiter? Selama ini tak ada yang mampu menaklukkan 
hati bajanya. Baru Mirandalah yang sanggup mengguyurkan air 
hujan pada kemarahannya yang menyala-nyala.

Para prajuritnya jelas tidak senang dengan perubahan 
mendadak sang Jendral. Sudah sejak tadi siang Jupiter tak mau 
keluar dari kamar luas bernuansa putih milleniumnya. Dia 
hanya duduk di atas tempat tidur king size dengan sprei bercorak 
NBA kesayangannya. Tak seperti biasanya—dia tak mengubah 
nuansa kamar mewah itu. Padahal dia sangat menyukai tema 
yang beraneka ragam, hanya dengan menekan beberapa tombol 
di dinding, dia dapat mengubah apapun. 

“Sepertinya cewek itu sudah membuatnya patah hati,” 
bisik Thyon. 

Ganymede dan Callisto mengangkat bahu. Mereka dari tadi 
sibuk melemparkan bola-bola basket mini pada ring di seberang 
tempat tidur Jupiter. Tak sepatah kata pun dapat meluncur keluar 
dari bibir mereka. Padahal mereka tak tahan untuk mencoba 
permainan baru yang  baru dibeli Jupiter. Hanya saja perangkat 
permainan ini baru bisa bekerja dengan menggunakan gelombang 
suara Jupiter. 

“Pit, perlukah kami memberi pelajaran pada cewek kurang 
ajar itu?” Thyon akhirnya tak dapat menahannya juga

“Hei! Jaga bicaramu, ya! Apalagi kalau itu tentang 
Mirandaku!” bentaknya.

“Tapi Miranda benar-benar merendahkanmu Pit. Kau 
harus tunjukkan...,” tak ingin Jupiter diperdaya oleh kecantikan 
perempuan, Callisto ikutan bicara. 

“Diiaaam!!!!”
Ganymede yang tinggi besar itu menatap kedua temannya 

yang telah salah bicara itu. Jupiter bangkit berdiri. “Sudah! Kalian 
semua pergi saja! Jangan menggangguku malam ini!” Jupiter 
meledak dan tak ada lagi yang berani membantah. 
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Malam yang pekat telah merayap pelan. Callisto 
menendang-nendang ranting-ranting yang tersebar di sepanjang 
jalan yang sempit itu. Thyon pun terlihat menekuk wajahnya. 

“Aku bosan, kita tidak bersenang-senang lagi,” keluhnya.
Ganymede hanya mengangkat bahu. Tiba-tiba mereka 

berpa-pasan dengan seseorang. Callisto mulai tersenyum melirik 
Thyon yang juga menyeringai.

“Hei, mau ke mana?” Callisto tiba-tiba menghampirinya 
sambil mendorongnya dengan kasar.

Thyon merampas sebuah bungkusan dari tangannya, “Ini 
apa?”

Anak laki-laki bermata sipit itu menjadi sangat ketakutan, 
“Ja..ja..jangan…”

Callisto merobek-robek kemasannya. Ternyata bungkusan 
dauh teh. Ia mencampakkannya ke tanah dan menginjak-
nginjaknya, sehingga Fuji yang pasrah hampir menangis.

“Aha! Untuk Tofi rupanya!” seru Thyon ketika memungut 
potongan kemasannya. Tampak tulisan tangan papanya Fuji, 
bahwa minuman khas itu untuk keluarga Yomosi. Lengan 
Ganymede yang kokoh mencengkeram peranakan Jepang itu, 
mengangkat tubuhnya yang kecil dan membuatnya terbalik 
dengan kepala di bawah. 

“..T..to..tolong….!” rintihnya lirih dengan gemetar 
ketakutan.

“Ha..ha ha..! Kita lihat apakah pahlawanmu itu akan 
datang!” ejek Callisto.

Thyon tertawa dengan keras. Ia mengeluarkan sebentuk 
pulpen otomatisnya, merekam rintihan Fuji yang ketakutan dan 
sekali-sekali memutar ulang rekaman itu. 

“Seorang pengecut biasanya hanya berani menindas 
kaum yang lemah,” suara lembut yang tidak asing lagi terdengar. 
Mereka terkejut, Ganymede melepaskan Fuji. Bukk! Anak yang 
kurus kecil itu terjatuh tumpukan pasir, “A..duh…sa..sakit..”
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“Ini bukan urusanmu, Nona,” Callisto menatapnya dengan 
tajam.

Miranda tidak gentar sedikitpun. Buru-buru Kirchoff dan 
Eddy menolong Fuji berdiri. Volta menarik-narik tangan gadis 
itu, “Sudah, Mira…jangan cari gara-gara,” 

Thyon menghampirinya, “Baiklah kalau kau memang 
mau cari masalah!” bentaknya. Namun, lengan Ganymede yang 
kokoh menarik Thyon kembali.

Miranda malah tersenyum, “Volta, kau masih menyimpan 
data peserta yang mendaftar kontes robot kemarin?”

“Kebetulan aku membawanya untuk laporan hari ini.”
“Bagus! Aku minta nomor telepon Jupiter.”

***

Beberapa hari kemudian, keadaan benar-benar berbalik. 
“Otak salamander! Kalian benar-benar bodoh!” Jupiter 

mengamuk. Ia menendang hampir semua perabot di dekatnya. 
Kursi-kursi terbalik dan buku-buku melayang di udara. Tak puas 
dengan itu, Jupiter mencengkeram Thyon dan mendorongnya 
ke dinding. Callisto ketakutan, dalam hatinya ia mengutuki 
Ganymede yang cukup cerdik. Ganymede mengirim e-mail 
permintaan maaf untuk Fuji dan Miranda dan di cc-kan ke 
e-mail Jupiter. Setelah itu, ia tidak masuk sekolah dengan alasan 
sakit. Rasanya sulit dipercaya bila orang yang bertubuh sebesar 
Ganymede bisa begitu takutnya dengan Jupiter. 

“Pit...maaf…kami tidak tahu Miranda akan muncul di 
situ…,” Thyon memohon dengan lirih. 

“Mulai sekarang, jangan ada yang mengganggu Fuji lagi! 
Kalian DENGAR??!!” ancam Jupiter serius. Thyon dan Callisto 
mengangguk ketakutan.  

***
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Billy dan Rahul tertawa terpingkal-pingkal ketika Fuji 
menunjukkan e-mail dari Ganymede. 

“Ha..ha..! Tidak disangka, Ganymede bisa takut juga 
dengan gertakan cewek,” celutuk Billy

“Ya, kali ini kau kalah, Tofi. Berulang kali kau menolong 
Fuji, Jupiter tetap tidak kapok. Hanya gara-gara cewek yang turun 
tangan, mereka bertekuk lutut,” ledek Rahul. 

Tofi tertawa sambil menepuk-nepuk pundak Fuji, 
“Akhirnya setelah sekian lama, kau sudah boleh hidup tenang.”

Fuji hanya tersenyum simpul. Kemudian segera berkutat 
dengan sketsa yang di gambarnya. Seorang gadis kecil di balut kimono 
dengan latar belakang pemandangan pantai. Sementara itu Aurora yang 
penasaran terhadap sosok Miranda, sibuk melemparkan biji-bijian ke 
tanah berumput di sekitar bangku panjang di taman Newton. Belasan 
burung merpati dengan bulu putih keabu-abuan berebutan mematuk-
matuk.



Voyager Pembuat Masalah

Persiapan STG semakin hari semakin ketat. Hal ini 
membuat tim andalan Odyssa College, harus terus berada di 
laboratorium Fosfor, sampai-sampai untuk makan siang pun 
mereka tidak bisa beranjak. Tofi yang diberi tugas memantau 
mereka, hari ini tampak bosan. Tidak ada satu pun benda yang 
bisa diotak-atik. Semua rangka robot yang biasanya menjadi 
proyek Fosfor sudah selesai terpasang. Sementara Dewan 
Newtonian sedang cerewet soal dana sponsor Fosfor, sehingga 
tidak ada proyek penelitian robot apapun. Tofi yakin pasti 
Jupiter ada di balik ini semua. Dia sengaja mencegah Dewan 
Newtonian untuk menurunkan dana, agar manusia sombong itu 
bisa mengendalikan Fosfor dengan uangnya. 
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“Kak Tofi tidak makan?” Marchia menatap kakaknya 
ketika mereka semua mulai membuka bekal makanan. 

“Aku belum lapar,” sahutnya tanpa menatap adiknya. 
Sebuah benda asing tiba-tiba menarik perhatian Tofi. Miniatur 
wahana Voyager II yang tergeletak di rak paling atas. Ia membuka 
remote control-nya dengan obeng, lalu asyik mengotak-atik kabel 
warna-warninya.

“Aku sudah benar-benar lapar,” Billy segera menaruh 
kotak bekalnya di steamer yang ada di atas meja lab. Ketika ia 
membukanya, wangi kentang goreng dan sosis yang masih 
hangat mulai menggugah selera. 

“Astaga, dari mana kau dapat makanan seperti itu?” Rahul 
melongok keheranan

“Yang jelas pasti bukan dari kantin kan, Bill,” sindir 
William sambil memicingkan matanya pada Abigail. Sejak 
kepemimpinan Abigail di OSIS, menu makanan di kantin 
sekolah memang tak masuk akal.

Abigail menyambut tatapan sinis William dengan 
memicingkan matanya juga lalu membuang muka.

“Kak Billy, aku boleh cicip tidak?” Marchia memelas.
“Oh tentu..,” kata Billy gembira.
“Memangnya kenapa kau tidak makan dikantin saja, 

Chia?” pertanyaan William sepertinya disengaja untuk menyulut 
Abigail. Marchia tak menjawab, dia hanya merengut.

“Biar kujawab...gara-gara brokoli rebus itu semua makanan 
di kantin jadi hambar, kan?” William berkata-kata dengan sinis.

“Heh! Kalau saja kau tahu, betapa besarnya kontribusi 
pengolahan makanan ini  pada perubahan iklim. Asal tahu 
saja, pabrik pengolahan makanan ini menghasilkan banyak gas 
nitrogen oksida yang mampu menangkap panas 300 kali lipat 
lebih banyak dari yang bisa ditangkap karbondioksida. Sepotong 
sosis itu sudah membuat bumi bertambah panas nol koma sekian 
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derajat! Kalian dengar!” Abigail berbicara tanpa henti. 
“Ah, rupanya ada ceramah global warming di sini. Teman-

teman….ini ada chocolate ice cake. Kalian pasti mau coba,” tiba-tiba 
Mettana masuk dan menghidangkannya di meja. 

“Hm..tapi untuk orang sepertimu, makanan ini haram, 
bukan?” Mettana menyindir Abigail dengan tajam.

“Huh! Aku tidak sudi menyentuh makanan berkolestrol 
seperti ini. Aku tidak akan mati muda karena kanker!” Abigail 
beranjak meninggalkan ruangan. Yang lain hanya terkekeh. 
Semua orang tahu kedua gadis yang tinggal bertetangga itu 
memang tak akur. Perselisihan kedua keluarga mereka memang 
telah menjadi buah bibir penduduk satu pulau. 

“Wah...kelihatannya enak,” mata Marchia tampak 
berbinar-binar.

“Dalam rangka apa nih, bagi-bagi coklat?” Billy kelihatan 
gembira.

Mettana tersenyum malu-malu, “Hari ini ulang tahunku.”
“Oh…Happy birthday,” mereka semua menyalaminya 

dengan hangat. 
“Thank you. Aku juga mau mengundang kalian ke rumahku 

nanti malam.”
“Tofi, cobain dulu, cakenya.”
“Eh iya...Mett. Thanks...,” Voyager II itu tiba-tiba 

mendarat di meja mereka.
“Hei, hati-hati, Tofi. Itu milik Miranda,” Mettana 

mengingatkan. Tofi malah buru-buru menyusul pesawatnya 
yang terbang keluar.

***

Seperti biasa jika cuaca cerah, selasar luar memang 
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penuh dengan anak-anak yang mengobrol, mencari inspirasi 
atau sekedar duduk-duduk bengong melihat orang lewat. Ketika 
Miranda melintasi orang-orang itu, pasang mata para siswi tak 
berhenti memandang sembari berbisik-bisik. Sementara para 
siswa melongo seperti tersihir oleh kepopulerannya yang mencuat 
tinggi ke langit. Namun, Miranda, tatapannya tetap lurus ke 
depan. 

“Semalam aku tidak bisa tidur,” tiba-tiba saja Jupiter 
sudah berada di sampingnya. Segera langkahnya disesuaikan 
dengan Miranda. Miranda tak menoleh.  

“Untung langit sedang cerah. Aku gunakan teleskopku 
untuk mengamati bintang. Eh, tak disangka, aku berhasil 
menemukan setitik kecil cahaya meski terangnya samar-samar 
tapi aku mengenalinya,” lanjutnya lagi. “Kau tahu tidak apa 
yang kulihat? Planet Uranus! Ya..planet itu…,” Jupiter tiba-tiba 
menghentikan ocehannya ketika matanya menangkap benda 
yang sangat dikenalnya terbang berputar-putar di udara. Miranda 
berlalu dengan santai meninggalkan Jupiter seorang diri. Gadis 
itu tahu jelas bahwa planet Uranus tak dapat terlihat dengan 
teleskop biasa karena terlalu redup.  

Pesawat Voyager itu meliuk-liuk, ia terbang rendah dan 
berputar-putar. Beberapa kali pesawat itu menabrakkan dirinya 
ke sana kemari. Jupiter berusaha menangkapnya. Namun, 
pesawat itu menjelajah semakin tinggi sehingga menghantam 
atap dengan keras dan jatuh ke bawah. Kepingan-kepingan 
pesawat yang malang itu pecah berserakan dilantai. Dalam satu 
detik, Jupiter merasa energi kalor dalam dirinya telah siap untuk 
meledakkan kemarahan. 

Grrrrr…..Ia bergerak cepat menuju laboratorium Fosfor. 
Baru saja ia pergi, Tofi muncul dari arah lain. Jupiter berlari 
kencang sampai hampir menabrak Callisto.

“Pit, tadi kulihat Tofi memainkan pesawatmu!” lapor 
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Callisto.
“Kurang ajar! Kau tahu di mana dia?”
“Kayaknya dia ke taman Newton deh.”
Jupiter dan Callisto bergegas memutar arah dan berpencar. 

Sementara sang pemegang remote control sudah muncul di depan 
Miranda.

“Aduh, maaf, Miranda. Pesawatmu jadi pecah. Nanti aku 
ganti…”

“Ah, tidak apa-apa, Tofi.  Tidak perlu diganti.”
Tofi segera membereskan kepingan pesawat yang pecah. 

“Tapi, harganya pasti mahal,” Miranda membantunya dengan 
sukarela. 

“Tidak perlu khawatir, lagi pula aku tidak pernah minta 
dibelikan barang seperti ini. Bayangkan, benda semahal ini tidak 
punya fungsi. Sungguh suatu pemborosan!” sambil memindahkan 
kepingan pesawat itu ke tong sampah, Miranda mengedikkan 
bahunya lalu berujar lagi, “Siapa sangka umurnya begitu pendek.” 

Mereka berdua tertawa. Jupiter yang melihat kejadian itu 
tak dapat menahan emosi yang meledak-ledak. Ketika Miranda 
masuk ke dalam ruangan, ia mendorong Tofi dengan murka. 

“Kurang ajar! Aku beli Voyager itu lima ribu dolar!”
“Hei!” Tofi melotot, dia membetulkan posisi tubuhnya 

yang hampir terjungkal
“Pesawat itu milikmu? Bukannya punya Miranda?” 

jawabnya tenang, tanpa rasa bersalah.
Jupiter mendorong Tofi ke tembok, mencengkeram 

kerahnya hingga hampir saja mencekiknya.
“Bagaimana kalau kubuat mukamu jadi biru?” ia berbisik 

pelan dengan nada mengancam.
“Lakukan saja dan kau akan dipecat dari Dewan Fosfor, 

Bapak Donatur,” Tofi menatapnya tajam. 
Jupiter mempererat cengkeramannya, “Kali ini kau tidak 

akan lolos, Tofi!”
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“Dan semua orang akan tahu, kau main kekerasan karena 
tak sanggup mengalahkanku dengan fisika,” jawabnya dengan 
tenang.

Jupiter melepaskannya.
“Kau akan menyesal!” katanya dengan nada mengancam. 

Tofi hanya mengangkat bahu dan berlalu begitu saja.



Meriahnya Pesta Taman Mettana

Abigail meneropong ke arah rumah Mettana dari kamar 
tidurnya di lantai dua. Dari tadi, Fabian, pacarnya, tidak 
menjawab teleponnya, sehingga membuatnya berfirasat buruk. 
Dia menggerutu karena hanya dapat melihat banyak sepeda 
yang di parkir di halaman rumput yang tertata rapi dan luas itu. 
Namun, matanya tak sanggup menembus apa yang terjadi di 
dalam. Yang jelas, pesta itu tak diadakan di dalam ruang tamu 
atau di ruang meeting yang luas karena tak ada cahaya yang 
mencolok sama sekali di sana. Pasti cewek sial itu membuat pestanya 
dekat kolam renang. Abigail menghempaskan tubuhnya ke tempat 
tidur dengan cemberut.

Wajah cerah Mettana secerah langit malam di atas 
rumahnya yang megah. Dia menyambut ramah tamu-tamu yang 
mulai berdatangan. Orang tuanya yang super sibuk menyempatkan 
diri untuk datang sebentar sebelum pergi lagi keluar kota. 
Profesor Hidro, papanya adalah ketua ikatan ilmuwan Indonesia, 
salah satu ilmuwan terpandang di pulau Kencana selain Profesor 
Yomosi. Mamanya adalah sosialita yang tak pernah absen hadir 
di acara-acara peragaan busana internasional. 

“Happy birthday, Mett!” Fabian mengambil tangan 
Mettana dengan lembut kemudian mencium punggung tangan 
gadis itu dengan simpatik.



79

Perburuan Bintang Sirius

“Thanks Fabian, aku senang kau mau datang. Aku pikir 
Abby akan melarangmu,” Mettana tersenyum, tapi tetap sinis 
ketika menyebut nama Abigail.

Fabian tertawa kecil, “Mana mungkin aku tidak datang 
pada ulang tahun gadis secantik dirimu?”

“Ah kau bisa saja, atau mungkin karena aku juga mengundang 
gadis-gadis lain yang lebih cantik?” Mettana tertawa, Fabian 
tersenyum tak membantah. Tatanan rambut Fabian mirip yang 
dipunyai Beckham, sangat stylish dan keren. Bola matanya yang 
hitam pekat entah mengapa mempunyai sinar yang memikat cewek-
cewek.

Mettana memeluk hangat ketiga cewek Newtonian yang 
datang bersama dengan Fabian, “Terimakasih juga ya kalian mau 
datang.” 

“Selamat ya, Mett!” kata mereka bersamaan.
“Oh iya, apa Tofi sudah datang?”
“Oh sudah, dia datang bersama anak kelas Kepler yang 

lain.”
“Ahhh...!!” ketiga cewek itu memekik kesenangan lalu 

segera membaur dengan tamu yang lain. Begitu juga Fabian 
yang mulai menggunakan seluruh inderanya untuk melancarkan 
aksinya.

“Kau cantik sekali,” puji Aurora, Mettana tersipu. 
Gaun hijau terang di bawah lutut tanpa lengan dipadu dengan 
sepatu berwarna gold. Rambut pendeknya hanya di blow rapi 
dan anting mutiara yang menggantung di telinganya membuat 
penampilannya tak berlebihan, tapi sangat sempurna. 

“Thanks Aurora...di mana Amonia?” tanya Mettana. 
Marissa dan Marchia segera menghambur ke dalam untuk 
mengambil puding. 

Aurora hanya tersenyum, gadis itu tak tahu harus menjawab 
apa.

Mettana mendesah, “Aku tahu, pasti gara-gara aku 
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mengundang cewek-cewek Newtonian itu. Aku kan tidak mungkin 
tidak mengundang mereka Aurora, aku berteman dengan semua 
orang,” Mettana berusaha membela dirinya.

“Iya, aku tahu Mett. Soalnya tadi di sekolah, Cherlent 
membuat Amonia menangis. Dia berlari pulang dan mengecat 
rambutnya menjadi ungu,” nada suara Aurora terdengar sedih.

“Kasihan. Besok deh aku samperin dia,” Mettana ikutan 
murung, “Kalau Jerry?” lanjutnya lagi

“Jerry lembur di konservasi amfibi. Kodok Afrika 
langkanya hilang setelah dikerjain oleh para satelit Jupiter waktu 
pameran sains kemarin. Jadi dia didenda ratusan dolar.”

“Hah? Ya ampun...!” Mettana terbelalak kaget.
“Kita-kita teman sekelasnya sih sudah mau patungan 

bayarin dendanya, tapi Jerry menolak, akhirnya dia harus bekerja 
sukarela di sana.”

“Yahhh....,” Mettana terlihat murung
“Tapi tidak usah kuatir, Mett! Mereka janji akan datang 

membawa kado untukmu kok besok pagi,” kata Aurora berusaha 
menghibur sahabatnya itu.

“Duh, mereka baik sekali,” bola mata Mettana kembali 
ceria. 

Ditemani Eddy dan Volta, Miranda tak mau menyia-
nyiakan milyaran bintang yang hadir untuk ikut memeriahkan 
pesta Mettana. Atmosfer pulau Kencana yang bersih membuat 
masing-masing rasi bintang terlihat jelas. Dia langsung 
mengarahkan teleskopnya ke arah Selatan. Ia mencari-cari rasi 
crux yang mudah dikenali itu. 

Beberapa meter dari tempatnya berdiri, suasana pesta 
taman sedang berlangsung dengan tiga puluhan peserta yang 
hadir. Mereka menikmati alunan saxophone dan piano yang 
disuguhkan dalam pagelaran musik jazz yang lembut sembari 
mencicipi hidangan yang lezat.

Billy sedang terburu-buru membawa dua gelas minuman 
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bersoda dan tak sengaja menabrak Cherlent yang tiba-tiba lewat 
dihadapannya. Gelas-gelas itu terlepas dari tangannya dan pecah.

“Arhhh...aduhhhh...pakai mata dong kalau jalan!”
Noda kecoklatan mendarat di baju Cherlent yang berwarna 

biru muda. 
“Maafkan aku,” Billy mencoba mengelap baju Cherlent, 

dengan marah Cherlent menepis tangannya.
“Jangan pegang-pegang! Kau tidak tahu ya, berapa harga 

bajuku ini?!” kata Cherlent melotot.
“Maaf, aku benar-benar tidak sengaja, Cher,” Billy merasa 

sangat bersalah.
“Bohong! Kau pasti mau caper kan?” tuduh Cherlent.
“Ada apa, Cher?” Fabian yang melihat kejadian itu 

menghampiri Cherlent.
“Dia sengaja menumpahkan minumannya ke bajuku,” 

kata Cherlent mengadu.
“Ya...wajar kalau dia sengaja cari-cari perhatian pada 

gadis secantik kamu, kan itu tujuannya ke sini,” Fabian setengah 
berbisik. Cherlent yang menelan mentah-mentah kata-kata 
Fabian memandang Billy dengan tatapan mencemooh.

Billy kesal setengah mati, “Aku tidak sengaja dan aku kan 
sudah minta maaf.”

“Aku tidak butuh! Kau benar-benar merusak pesta hari 
ini. Dasar anak tukang kebun!” Cherlent nyaris berteriak, orang-
orang di sekitarnya sempat menoleh. Billy terdiam menahan rasa 
dongkolnya, untunglah gadis sombong itu segera pergi.

“Lain kali jangan pakai cara norak begitu dong untuk deketin 
cewek,” gaya Fabian terlihat seperti sedang memberi nasehat 
berharga pada Billy.

“Aku mengejar cinta sejati, Fabian. Jangan samakan 
dengan dirimu yang tebar pesona sana-sini macam tukang gombal 
di pasar.”

“Ah Bill, biar kuberi tahu satu rahasia. Tidak ada cinta 
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sejati, kau harus lihat sekelilingmu...begitu banyak pilihan,” 
Fabian mengedipkan matanya. Billy mendengus. 

“Maksudmu? Mengikuti jejakmu menjadi tukang 
selingkuh?” kata Billy ketus. Ia membungkuk dan memunguti 
kepingan kaca yang berserakan.

“Lho Billy?” Aurora yang kebetulan melintas segera 
membantu Billy tanpa disuruh.

“Aduh tidak usah Aurora, nanti tanganmu kotor,” Billy 
mencoba menghalangi Aurora. 

“Iya, Billy benar, nanti tanganmu yang cantik ini terluka,” 
Fabian mengambil alih, dia meraih tangan Aurora dan langsung 
memperkenalkan diri, “Aku Fabian....maafkan aku, tapi kenapa 
mataku bisa melewatkan gadis yang mempesona sepertimu ya?”

Aurora mengerutkan dahi dan menarik tangannya dengan 
keras. Aurora tak menanggapinya, ia segera membawa pecahan-
pecahan kaca yang dibungkusnya kedalam beberapa lembar tissue, 
“Aku akan bilang Metta, supaya ada orang membereskannya,” 
kata Aurora sebelum pergi.

Mata Fabian mengikuti langkah gadis itu. 
“Hei...kau jangan mimpi bisa mendapatkan cewek seperti 

Aurora. Kau sama sekali bukan tipenya. Malahan dia alergi 
sama jenismu,” kata Billy mengejek, kemudian pergi berlalu 
meninggalkan Fabian yang masih terbengong-bengong.

“Kenapa kau Bill?” tanya Tofi melihat raut wajah Billy 
yang ditekuk sedemikian rupa.

“Mana minumnya?” Rahul menagih minumannya.
“Aduh aku lupa, maaf, nanti deh aku ambil lagi,” kata 

Billy masih murung.
“Ada apa? Bajumu sampai basah begitu,” tanya Rahul lagi.
“Cherlent. Aku tidak sengaja menabraknya, baju mahalnya 

kena tumpahan soda dan Fabian itu benar-benar tukang gombal 
tak tahu malu!”

“Oh kelompok Newtonian sombong itu rupanya..,” 
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sambut Rahul sinis.
“Kudengar Jupiter mengganti sofanya di ruang Newtonian 

dengan sofa Italia,” Tofi mencibir.
“Ratusan juta rupiah untuk sebuah sofa! Apa dia sudah 

gila? Kok bisa-bisanya dia duduk santai di sofa semahal itu?” 
Rahul berdecak-decak tak dapat mempercayainya.

“Tofi....!” Richella dan Jane menghampiri Tofi, mereka 
berdua mengguncang-guncangkan lengan Tofi. Serbuan yang 
tiba-tiba itu mengagetkan Tofi. 

“Tofi, gimana kalau kita ngobrol-ngobrol di sana saja?” 
tawar Jane manja.

“Eh, aku mau ke toilet,” Tofi kabur secepatnya. Rahul dan Billy 
menco-ba untuk tak tertawa melihat wajah Jane dan Richella yang 
ngambek.

***

“Miranda… tahukah kau? Di tata surya kita, planet apa 
yang paling bahagia?” sela Jupiter ketika Miranda ditinggal 
sendirian oleh Volta dan Eddy.

Miranda tidak menoleh, dia asyik mencicipi puding coklat 
vanila kesukaannya. 

“Planet Uranus, Miranda. Mengapa? Karena planet itu 
mempunyai satelit yang sangat cantik...,” Jupiter menarik kursi 
dan duduk disebelahnya. Miranda tak menanggapi, tapi Jupiter 
tak gentar melanjutkan.

“Tapi sayang sekali, planet Uranus terlalu jauh dari 
matahari, dingin dan membosankan. Ah, satelit cantiknya itu 
pasti akan lebih bahagia kalau dia mengorbit planet yang lebih 
dekat dengan matahari, lebih hebat dan lebih besar, seperti 
Jupiter…”

“Maksudmu?” Miranda meletakkan pudingnya, wajahnya 
tampak jengah dengan rayuan gombal ala Jupiter ini, yang lebih 
terdengar seperti kesombongan yang tak masuk akal, “Kau memang 



84

Miranda...Oh...Miranda

planet terbesar. Tapi kau jelas bukan pusat alam semesta!. Jangan 
ge-er ya!” 

Suara Miranda yang keras langsung menyedot perhatian. 
Mettana menggelengkan kepalanya, sementara Tofi yang baru 
saja hendak mengambil puding langsung teralih perhatiannya. 
Beberapa anak tampak berbisik-bisik. Namun bukan main 
senangnya hati Jupiter karena ia telah mendapat respon.

“Dan kau memang satelit yang dingin. Tapi kau sangat 
istimewa! Apakah salah kalau aku jatuh cinta padamu?” Jupiter 
mengatakannya tak kalah keras, memastikan sekelilingnya 
mendengar. 

Miranda kehilangan kata-kata. Wajahnya merona merah 
karena mata orang-orang sekitar langsung tertuju padanya. 
Apalagi ketika suara cekikikan mulai terdengar. 

“Hei..Mira..tunggu!” Jupiter bangkit dan mengejar ketika 
gadis itu buru-buru beranjak.

“Bisakah kau berhenti menggangguku?” Miranda 
mulai frustasi ketika pemuda ngotot itu berhasil menghalangi 
langkahnya. Namun, bukan Jupiter namanya bila ia menyerah.

“Seandainya kau tidak mau menjadi satelitku, tidak 
apa-apa kok. Tapi ijinkanlah aku menjadi Voyager II yang 
menempuh perjalanan panjang menembus semesta yang gelap 
untuk menemukanmu….”

“Bukankah Voyager II itu tidak benar-benar mencari 
Miranda? Tujuan pesawat itu kan memotret Uranus dan satelit 
terbesarnya. Para ilmuwan tidak pernah mengirimnya untuk 
memotret Miranda. Voyager II memotretnya karena tidak sengaja, 
Jupiter,” sebuah suara yang tidak asing mematahkan usaha 
pendekatan konyol itu dengan fakta-fakta. 

“Tofi!” Jupiter menggeram. 
“Kalau kau mau trial and error seperti pesawat Voyager itu, kau 

salah orang!” ujar Miranda ketus. Lalu, tanpa buang waktu lagi, ia segera 
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berlalu. 
“Tapi bukan itu maksudku!” Jupiter berseru dengan 

putus asa. Hanya orang-orang sekelasnya yang mampu tertawa 
terbahak-bahak, yang lain berusaha menahan saja karena takut 
Jupiter akan menangkap basah mereka menertawainya.



Sejauh mata memandang, di horizon dengan nuansa biru 
saffir yang legam, milyaran bintang bertaburan laksana mutiara 
yang berkelap-kelip di hamparan beludru gelap yang mewah. 
Semilir angin malam yang dingin terasa menusuk-nusuk jaket 
putihnya, Tofi meluruskan kakinya, menikmati pemandangan 
menakjubkan yang terhampar di hadapannya. 

“Dapatkah seorang ilmuwan mempelajari bintang-bintang 
tanpa terharu karena kemegahannya?” suara lembut dengan 
wangi lavender yang khas itu mengudara.

Tofi tersenyum ketika Miranda duduk di sebelahnya.
“Kenapa kau ke sini?”
“Pesta sebesar itu tidak mungkin kehilangan aku,” 

Miranda mengedikkan bahunya.
“Bukankah kau satelit yang selalu menarik perhatian 

siapa pun?”
“Sudahlah Tofi, jangan mengejekku. Ngomong-ngomong 

thanks telah menyelamatkanku dari Jupiter tadi.”
Tofi hanya tertawa kecil 
“Jadi kau datang untuk melihat bintang?”
Miranda mengeluarkan teleskopnya, “Malam ini ada 

bintang jatuh, aku tidak boleh melewatkannya.”
Tofi menatap garis cakrawala yang terbentang di 

hadapannya.
“Kalau kita ke bukit di depan sana, akan terlihat lebih 



86

Miranda...Oh...Miranda

jelas.”
“Oh jauh sekali, sayang ban sepedaku kempes.”
“Kita bisa menggunakan sepedaku.”
“Benarkah? Baiklah,” mata cokelat gadis  itu berbinar-

binar. 
Baru saja Miranda beranjak, handphonenya berbunyi.
“Tofi maaf ya, aku malu masih memakai handphone. 

Kau pasti mengira aku kampungan,” kata Miranda tersipu 
mengeluarkan handphonenya. Maklum seisi pulau ini telah 
menggunakan aksesoris kuantum sebagai alat komunikasi. 

“Ah sudahlah, tidak usah dipikirkan.”
Miranda tersenyum dan mengangkat teleponnya.
“Ya..??”
“Oh..Volta? Ada apa?”
“Umm..aku ada urusan, jadi aku pulang duluan.”
“Oh..maaf aku tidak sempat pamit.”
“Bye..you have a good night, too”
“See...ternyata ada kan yang kehilangan kamu?” goda Tofi 

“Sudah jangan menyindir,” kata Miranda malu-malu

***

Tofi dan Miranda telah duduk berhadapan dengan langit 
sebelah Barat. Rasi bintang Orion atau Sang Pemburu dengan 
deretan tiga bintang sabuknya yang khas itu membentang indah 
di hadapan mereka. “Aku khawatir dengan persiapan tim kita, 
Tofi. Science to Generation adalah event nasional yang besar, tetapi 
aku lihat mereka belum siap” 

Tofi memperhatikan mata Miranda, caranya menatap 
membuat Miranda kikuk, “Maksudmu kau mengkhawatirkan 
Billy dan Rahul?”
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“Hm…aku tahu mereka memang jago basket dan pelari 
yang handal. Tapi untuk masalah teori, masih harus banyak 
belajar. Aku agak cemas setelah berdiskusi dengan Pak Drajat tadi 
siang. Billy mengikuti remedial mata pelajaran fisika listrik dan 
teknologi robotik. Rahul malah fatal sekali. Gagal di mekanika,” 
Miranda meluruskan kakinya.

“Menurutku, kelemahan Billy dapat tertutupi oleh yang 
lain. Abby dan William cukup cerdas, tapi buruk di olahraga. 
Mereka hanya perlu saling melengkapi,” bahas Tofi, 

“Lagi pula mereka berdua tidak separah itu. Kau pasti 
belum tahu ya kalau Billy sangat baik di fisika relativistik dan 
juga fisika kuantum?”

“Kok bisa?”
Tofi tertawa, “Dia terobsesi dengan mesin waktu. karena 

patah hati ditinggal cinta pertamanya. Itu alasannya.”
Miranda tertawa. Semilir angin membuat rambut 

coklatnya melambai-lambai. 
“Bagaimana dengan Rahul?”
“Rahul mengerjakan semuanya dengan benar. Hanya saja, 

ia tidak mau mengikuti aturan angka penting. Jadi Pak Drajat 
hanya memberi nilai setengah.”

Miranda mengangguk-angguk masih tak dapat melepaskan 
senyumnya yang cantik. Dia tak bisa berdalih kalau tingkah laku 
sahabat-sahabat Tofi membuatnya seringkali terhibur.

“Jangan khawatir. Mereka teman-temanku. Percayakan 
saja padaku,” hibur Tofi.

“Thanks, Tofi. You’re very helpful.”
Tiba-tiba kilatan mata Tofi yang cermat menangkap 

sesosok mutiara berkelap-kelip yang melenggang indah di kaki 
langit melintasi rasi bintang Canis Major atau Si Anjing Besar. 
Sinar terangnya yang putih benderang menyaingi planet Mars 
dengan warna kemerahan yang menawan.
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Secepat kilat, Tofi menyambar teleskop Miranda.
“Hei, jangan curang! Aku juga pengen lihat!” Miranda 

berusaha merebutnya kembali.
“Aku dulu!”
“Aku dulu!”
Tofi mencengkeram teleskop itu, tapi ia kaget menyadari 

justru tangan Miranda yang tak sengaja ia gengam. Wajah 
Miranda bersemu merah. 

“Eh a..anu...maaf,” Tofi buru-buru melepaskannya, 
jantungnya berdegup lebih cepat, “ Teleskopnya kau saja yang 
pakai.”

“Ah, kau saja,” Miranda berkata gugup.
Tofi pun salah tingkah. Dia kemudian meletakkan 

tabung silinder itu di pangkuan gadis itu. Mereka terdiam.....
tak ada sepatah katapun yang keluar dari bibir mereka. Mahkluk 
berkelap-kelip itu kini melintasi rasi Orion. Hening sejenak 
ketika menghilang di beberapa detik busur di sebelah rasi Taurus.

“Apakah kau pernah mempercayai silent wish?” tanya 
Miranda hampir berbisik.

Tofi memandangnya dengan sorot mata keheranan. 
Miranda tertawa kecil. Dengan blouse panjang cokelat 

berenda dan balutan jeans hitam yang elegan, ia benar-benar 
cantik. Siluet bunga-bunga anggrek yang diterpa cahaya purnama 
menutupi syal rajutan berwarna krem dengan korsase mawar 
kuning pucat yang melingkar di lehernya. 

“Aku tahu, secara ilmiah, meteor yang jatuh dan 
permohonan yang dikabulkan adalah dua hal yang berbeda. 
Meteor hanyalah sebuah serpihan sisa ekor komet yang malang, 
selalu terpikat dengan gaya gravitasi planet-planet,” Miranda 
menatap ke langit seolah menembus kemegahan semesta.

“Dulu aku pernah mempercayai silent wish. Aku berumur 
sebelas tahun ketika mama divonis kanker. Aku  masih ingat 
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pernah berdiri di dekat jendela rumah sakit melihat bintang 
jatuh, dan mengharapkan keadaan membaik. Ternyata meteor 
itu, memang tidak bisa melakukan apapun untuk mengembalikan 
mama,” matanya yang kecoklatan mendadak berkaca-kaca. 

Tofi mendengarkan dengan empati, “Maaf...aku turut 
sedih.”

Miranda tersenyum, “Tapi aku selalu suka melihat bintang 
jatuh. Yang paling berkesan adalah saat aku melihatnya bersama 
mama di Australia. Mamaku bilang ia pernah ingin berbulan 
madu dengan papa ke Venesia. Aku juga jadi ingin ke Italia suatu 
hari nanti.”

Mata Tofi membelalak, “Oh ya? Aku juga selalu ingin ke 
sana. Italia negeri yang indah. Aku sangat menyukai kota Firenze 
atau Florence.”

“Tempat Galileo dimakamkan?”
“Ya, berseberangan pula dengan makam Michael Angelo, 

menurut literatur yang pernah kubaca,” sahut Tofi, “Setiap kali 
melihat kota itu, aku merasa begitu akrab, seakan-akan aku 
pernah ada di sana”

“Kalau begitu, ternyata kita punya impian yang sama.”
Miranda menatap Tofi dalam-dalam, suaranya yang 

lembut seperti tertelan oleh semilir angin malam yang dingin.
Tak terasa waktu berlalu. Langit yang cerah telah 

mengubah wajahnya. Bintang-bintang mulai menghilang, 
ditutupi awan hitam yang berarak di angkasa. Suara guntur 
menyadarkan Miranda, ia buru-buru mengemasi teleskopnya, 
“Sepertinya mau hujan. Sebaiknya kita segera pulang.”

“Biar kuantar.”
“Thanks Tofi, kau baik sekali,” kehangatan senyuman 

Miranda kembali membuat wajah Tofi merona.  
Gerimis mulai turun. Tofi mengayuh sepedanya nanonya 

dengan kencang. Miranda duduk di sadel belakang. Sepedanya 
bergerak nyaris secepat mobil. Suasana yang gemerlap mendadak 
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kelam. Tofi ngebut. Keringat mengucur dikeningnya.
“Hati-hati Tofi,” bisik Miranda.
Tofi menoleh ke belakang tiba-tiba, sambil terus 

mengayuh.
“Ada apa?” tanya Miranda.
“Ah tidak,” Tofi tersenyum, dia jadi gugup ketika matanya 

bertemu dengan Miranda. Miranda juga tersipu. Di belakang 
sadel, gadis itu tak dapat menahan wajahnya yang berbinar 
karena perasaan yang sulit terkatakan. Sementara itu Tofi sudah 
melupakan keheranannya, karena tak melihat satu pun mobil 
yang lewat. Tadinya dia yakin telah mendengar sayup-sayup 
deru suara mobil. Ternyata indera Tofi tidak salah. Sebuah robot 
kecil yang terbang rendah membuntuti mereka dengan kamera 
pengintai.

Tik! Tik! Tik!.....Tetes-tetes hasil evaporasi siklus air 
telah kembali mengguyur bumi dengan hawa dinginnya. Tofi 
buru-buru memarkir sepedanya di bawah pohon Akasia disudut 
jalan. Mereka berdua berlari-lari mencari tempat perlindungan. 

“Pakai jaketku saja,”Tofi meletakkan jaket putihnya di 
pundak gadis itu. 

“Kau bagaimana?” Miranda terlihat ragu.
“Cepat pakai!”
Miranda menurut. Kilatan cahaya menjalar disepanjang 

horizon yang terbentang di hadapan mereka.      
“Awas! Merunduk!” 
Suara gemuruh menggelegar bersahut-sahutan. Miranda 

merangkul lengan kanan Tofi tiba-tiba. Sontak itu membuat 
jantung Tofi berdebar tak karuan.

“Eh...tidak usah khawatir Mira, itu kan cuma 
fenomena alam,” Tofi berusaha mengeluarkan lelucon untuk 
menyembunyikan kegugupannya.

“Tidak usah khawatir bagaimana? Satu sambarannya saja, 
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tegangannya bisa mencapai jutaan volt! Dasar, mentang-mentang 
tulisanmu tentang petir menang penghargaan!” protes Miranda. 

Tofi tertawa mendengarnya.
Hujan deras yang lebat lama sekali mengguyur pulau 

kecil di laut Jawa itu. Alhasil menjelang tengah malam, Tofi baru 
mengantarkan Miranda ke rumahnya dalam keadaan basah kuyup. 
Ia menahan dirinya agar tidak kelihatan menggigil. Arlojinya 
yang telah berkelap-kelip puluhan kali tidak dihiraukannya.

“Kenapa tidak telepon, Sunshine?” Seorang pria tinggi 
besar berambut pirang keemasan menyambut Miranda dengan 
bahasa Indonesia yang fasih.

“Aku tidak mau merepotkan papa. Untung Tofi 
mengantarku pulang.”

“Tofi, halo. Terima kasih. Ayo masuk dulu. Minum teh 
hangat dan biarkan saya meminjamkanmu sweater agar lebih 
hangat ?”

“Terima kasih, Mr. Brown. Tapi saya harus pulang. 
Mama sudah menelpon.”

“Mari saya antar dengan mobil.”
“Tak perlu. Sepeda saya bisa cepat kok. Selamat malam,” 

Tofi terburu-buru pamit.
Mereka menatap Tofi sampai menghilang dari pandangan 

mereka. Ketika mereka menutup pintu, tak ada yang menyadari 
bahwa robot pengintai itu tetap membuntuti Tofi. 

Mr. Brown merangkul Miranda putri satu-satunya, masuk 
ke dalam dapur. Sebuah meja makan yang kecil dan empat buah 
kursi makan yang serasi berada di tengah-tengah ruangan itu. 
Melihat secangkir susu coklat terhidang di atas meja, Miranda 
langsung menghirupnya, ” Hm..di luar dingin sekali.”

“Sepertinya sudah banyak informasi yang kamu 
dapatkan,” Mr. Brown tersenyum menggoda putrinya.

“Ah..papa...tentu saja papa tidak perlu meragukan 
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keahlianku,” Miranda meletakkan cangkirnya, lalu menatap 
ayahnya,”Karena aku yang mengurusi STG, aku sempat 
menyelidiki daftar panitianya dan aku melihat ada orang-orang 
kita di situ. Kenapa aku tidak diberitahu?”

“Mereka memburu bintang Sirius, Sayang. Kabarnya itu 
ada di Indonesia dan jejak terakhirnya ditemukan di Bandung,” 
ayahnya menanggapi dengan tenang.

“Terserah...,” Miranda mengedikkan bahunya, ”Tapi 
kudengar Profesor Yomosi tidak akan ikut konferensi para 
ilmuwan di Paris. Dia dipastikan akan ke Bandung.”

Mr. Brown mengerutkan dahi, ”Apa dia mencium 
keberadaan Sirius juga?”

“Aku tidak yakin. Kurasa Profesor Yomosi tidak tahu 
apa-apa.”

Miranda kembali menyeruput coklat panasnya. Mr. 
Brown menatapnya dengan serius. 

“Pulau ini terlihat aman dari luar, tapi papa berharap 
kamu tetap berhati-hati dan jangan sampai lupa tujuan utama 
kita datang ke pulau ini.”

Gadis itu tersenyum dengan ekspresi yang misterius 
“Tenang, papa. Selama ini aku tidak pernah gagal.”
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