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PROLOG 

Namaku Miko sekarang aku berkuliah di 

suatu universitas negri yang berada di kota 

Bogor.lalu aku pun membuat sebuah kelompok 

yang isinya remaja seperti aku dan mereka 

berada dikelas yang sama dengan aku dan 

kelompok yang aku dirikan beranggotakan 4 

orang, diantaranya ialah Andi,Fani,Lusi dan 

ketuanya aku sendiri. Kegiatan yang kami 

lakukan meneliti bagaimana caranya membuat 

mesin penjelajah waktu dan kami berharap bisa 

menciptakannya sendiri tanpa bantuan ilmuan 

sekalipun lalu pergi untuk menjelajah waktu baik 

ke masa lalu maupun ke masa depan karena 

kami sangat tertarik sekali tentang menjelajah 

waktu. 

Berawal dari kami berempat masuk ke 

Universitas sama dan juga jurusan yang sama. 

Karena kami sekelas jadi kami jadi sering bergaul 

bersama kemana-mana juga berempat. 
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Aku akan menjelaskan sifat-sfat temanku 

diawali Andi sifat dia baik,penghibur dan juga 

teman dekat aku dari sewaktu SMA. Fani dia 

pintar, cantik dan juga pendiam. Lusi dia cantik 

tetapi dia sangat suka sekali bicara alias cerewet 

dan juga suka dikit-dikit marah. 

Berawal dari aku yang tertarik akan hal 

menjelajah waktu dari sewaktu aku SMA sampai 

sekarang aku berambisi untuk membuat mesin 

yang bisa menjelajah waktu suatu saat nanti. 

Didukung teman aku, Andi dia juga ikut tertarik 

untuk menjelajah waktu sama seperti aku.Fani 

dan Lusi juga ikut-ikutan tertarik kemudian 

terpintas dipikiran aku untuk membuat 

kelompok yang meneliti bagaimana caranya 

membuat mesin waktu dan jika itu berhasil kami 

pun bisa menjelajahi waktu bersama-sama. Aku 

memberi kelompok ini dengan nama SPINNING 

TIME RESEARCH yang artinya “Penelitian waktu 

yang berputar”. 

Suatu hari setelah kami selesai jam kuliah, 

kami mencari tempat yang cocok untuk 
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berkumpul dan juga bisa untuk membuat mesin 

waktu. 

”Eh kira-kira dimana ya tempat yang bisa 

untuk kita jadikan markas?” Tanya Andi dengan 

bersemangat untuk mencari markas yang 

dibutuhkan saat ini. 

Aku pun menjawab “Aku punya 

rekomendasi tempat nih,tapi tempat itu kotor 

soalnya tempat itu udah lama ga ditempatin”. 

”Apa...kotor? gak mau ah” Jawab Lusi 

menolak mentah-mentah. 

“Udah gak apa-apa kita bisa kok bersihin 

tempatnya supaya layak dijadikan markas kita” 

Kata Fani sambil meyakinkan Lusi. 

Dengan berbarengan Aku dan Andi “Wah 

setuju tuh”. Menyetujui usul dari Fani 

Disiang hari kami pun bergegas menuju 

tempat tersebut, Sesampainya disana kami 

memulai membersihkan tempat itu yang kotor 
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karena tempat itu bekas sebuah gudang yang 

sudah lama terbengkalai. 

Setelah penat membersihkan gudang itu 

tidak terasa waktu sudah menujukkan pukul 5 

sore. 

”Gua balik dulu ya nanti kita kumpul lagi 

besok disini setelah selesai kuliah” kata Lusi. 

”Gua juga balik dulu ya,soalnya udah 

ditanyain sama orang tua nih” Ucap Fani dengan 

terburu-buru untuk pulang. 

”Ok,hati-hati ya dijalan soalnya udah sore” 

respon aku. 

Karena aku dan Andi rumahnya tidak jauh 

dari markas baru ini, jadi kami berdua pulang 

kerumah belakangan. 

Kami pun sempat terfikir untuk membeli 

jam tangan dengan tipe yang sama niatnya 

menandakan simbol dari kelompok kami yang 

berhubungan dengan waktu dan saat itu  

sepulang kuliah kami mampir ke sebuah toko, 
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tetapi tempat toko itu terlihat misterius. Karena 

toko lain jauh jadi,kita terpaksa membeli jamnya 

ditempat yang misterius itu. 

Setelah kami masuk ke toko itu, kami pun 

memilih jam yang tipenya sama  dan juga jam 

kekinian yang bisa layar sentuh seperti 

smartphone. 

“kayaknya jam ini bagus deh… soalnya disini 

tertera limited edition” pendapat aku untuk 

membeli jam itu. 

“Oh iya bener, kapan lagi kita dapetin jam 

edisi terbatas udah gitu pas lagi tersisa 4 jam pas 

untuk kita berempat” respon Lusi dengan 

bersemangat agar membeli jam yang 

direkomendasikan aku. 

Setelah sepakat untuk membeli lalu kami 

pergi ke kasir untuk membayar jam itu. Namun 

ada hal aneh. 

Si penjual itu berkata “Hati-hati apabila 

memakai jam ini”. 
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Tetapi kami menghiraukan kata-kata si 

penjual itu dan tetap membeli keempat jam itu 

dan langsung memakainya. Sesampainya 

dimarkas, aku kepikiran dengan apa yang 

dikatakkan si penjual jam itu tadi. 

“Kalian masih inget gak yang dikatakkan si 

penjual jam yang tadi kita beli?” tanya aku. 

 “Yang mana?” jawab Lusi sambil 

mengingat-ingat. 

“inget kok aku, kata si penjual yang tadi itu 

kalo gak salah kita harus  hati-hati jika kita 

memakai jam ini” jawab Fani. 

“Sebaiknya kita cari apa yang dimaksud si 

penjual jam yang tadi, apa ada yang hal aneh 

yang terdapat dijam ini” ucap aku sambil mencari 

hal aneh yang terdapat dijam itu. 

“Tapi gak usah terlalu dipikirin lah, bisa aja 

si penjual yang tadi cuman bercanda” jawab Andi 

yang tidak menganggap serius apa yang 

dikatakan si penjual jam tadi. 
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Karena hal itu kami jadi lupa untuk meneliti 

mesin untuk menjelajah waktu. 

Tiba-tiba Lusi berkata ”Kalian, aku nemuin 

semacam fitur tersembunyi sepertinya bisa 

digunakan yang terdapat dijam ini dengan tulisan 

Time Travel yang artinya menejelah waktu” 

Kami pun kaget dan penasaran apabila 

membuka fitur itu. 

“Eh iya bener aku juga ada. Ini beneran atau 

bohongan ya?” ucap Fani dengan rasa penasaran. 

“Apa kalian serius ingin menggunakan fitur 

Time Travel di jam ini?” tanya aku memastikan 

niat kami yang ingin menggunakan fitur tersebut. 

“Lebih baik dicoba aja, daripada penasaran 

kan” ucap Lusi. 

”Mendingan kita coba aja gunain fitur ini 

siapa tau beneran, jadi kita gak usah bikin mesin 

penjelajah waktu dalam waktu yang lama.” Ujar 

Lusi. 
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“bener juga kata Lusi, ayo kita tekan fitur ini 

barengan.” ucap Andi dengan bersemangat. 

Setelah ditekan lalu muncul tulisan untuk 

memasukkan negara, tanggal, bulan dan tahun. 

Lalu kita berniat untuk pergi ketempat yang 

dimana saat itu dimulainya perang dunia ke-1 

dengan memasukkan negara Inggris Tanggal 28, 

Bulan Juli, dan Tahun 1914. 

Dipimpin oleh aku ”Ayo kita tekan bersama-

sama dalam hitungan 1..2..3…TEKAN”  
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BAGIAN 1 

PERANG DUNIA KE-1 

(28 JULI 1914) 

  



PENJELAJAH WAKTU | 15 
 

Tiba-tiba kami terbangun dari tidur karena 

suara tembakan yang sangat kencang sekali.  

Setelah memastikan, tempat dan tanggal 

yang kami masukkan, ternyata tidak salah lagi 

tanggal yang kami masukkan benar bertepatan 

dengan awal mula terjadinya Perang Dunia 1. 

Peristiwa yang merupakan peristiwa yang 

bersejarah didunia. Ternyata jam tersebut benar 

bisa membuat orang yang memakai jam itu lalu 

bisa menjelajah waktu. 

Kami pun senang sekaligus takut karena  

apabila kami tidak bisa kembali lagi ke waktu 

yang seperti semula. 

“Wah ternyata benar jam ini bisa membuat 

kita menjelajah waktu” ucap Lusi dengan 

perasaan yang senang. 

“Iya benar tapi jangan senang dulu, situasi 

disini sangatlah tidak aman. Ayo kita pergi 

ketempat aman”. Jawab aku sambil tergesa-gesa. 
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Kami pun bergegas mencari tempat aman 

menjauhi medan perang yang sedang terjadi. 

Setelah lelah berjalan kaki mencari tempat 

agar bisa ditinggali, dan akhirnya kami 

menemukan sebuah rumah kosong yang tidak 

berpenghuni.Dengan desain ciri khas rumah 

Inggris. Kami secara tidak sadar, telah menjadi 

saksi dalam peristiwa bersejarah itu. 

“Teman-teman sekarang kita harus 

bagaimana? Kita di Negara asing dan juga tidak 

tahu bagaimana caranya pulang” Tanya Fani 

sambil cemas. 

“Yang jelas sementara kita harus tinggal 

disini dulu lalu sambil mencari tahu  bagaimana 

caranya pulang dengan meneliti jam kita ini” 

ucap Andi dengan meyakinkan kami berempat.  

“Ya setuju,sementara kita tinggal di rumah 

ini sambil meneliti  jam ini” ucap  aku menyetujui 

apa yang dikatakan Andi. 
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Waktu terus berputar, hari demi hari pun 

berlalu namun  kami masih belum bisa 

mengetahui bagaimana caranya kembali 

kewaktu yang seperti semula. 

Sudah tiga hari kami belum juga bisa 

kembali waktu menunjukkan pukul 9 malam 

kami pun pergi ke kamar lalu beristirahat. 

Aku pun tertidur lalu aku bermimpi dan 

dimimpi itu datang seseorang misterius 

mendatangi aku  dan ia berkata “Ingin tahu 

bagaimana kalian bisa pulang? Itu sangatlah 

mudah”.  

“Jelas mau lah,katakan padaku bagaimana 

caranya kembali!” respon aku dengan rasa 

penasaran. 

“Baiklah akan kuberi tahu. Caranya yaitu 

dengan cara membuka fitur menjelajah waktu 

seperti yang kamu lakukan untuk pergi ke masa 

lalu ini, lalu masukkan tempat dan waktu yang 

sama sebelum kamu menjelajah waktu” ucap 
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seseorang misterius itu lalu menghilang entah 

kemana. 

Burung berkicau dengan merdu,sinar 

matahari yang menghangatkan. Aku pun 

terbungun dari tidur, tanpa disadari waktu  

menunjukkan pukul 7 pagi. Kami pun kumpul 

kembali ke ruang tengah untuk meneliti jam 

spesial ini. Saking lelahnya kami tidak sanggup 

memecahkan bagaimana caranya untuk kembali. 

Aku pun teringat apa yang semalam aku 

mimpikan lalu berniat untuk memberi tahu 

kepada teman-teman. 

“Aku ingin mencoba hal yang tidak 

terpikirkan kita,cara supaya kita kembali” ucap 

aku dengan memberanikan diri. 

“Ingin mencoba hal apa? Miko.” Kata Lusi 

dengan rasa penasaran. 

“Semalam aku bermimpi, didatangi 

seseorang misterius dan dia menjelaskan 

bagaimana caranya supaya kita kembali” 
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“Terus dia ngomong apa?” tanya Andi. 

“Dia berkata kalo kita ingin kembali kita 

harus membuka fitur menjelajah waktu seperti 

yang kita lakukan untuk pergi ke masa lalu ini, 

lalu masukkan tempat dan waktu yang sama 

sebelum kamu menjelajah waktu” jawab aku. 

“Oh gitu caranya, kenapa kita tidak 

membuktikannya saja sekarang” kata Fani sambil 

tidak sabar untuk pulang. 

“Baiklah ayo kita coba, masukkan tempat 

nya Bogor. Tanggal 7 bulan Maret Tahun 2019 

lalu tekan dengan berbarengan dengan hitungan 

1…2…3 tekang sekarang!”. 

Kami pun terbangun dari tidur, sama persis 

seperti yang dialami saat kembali kemasa lalu itu 

dan melihat ternyata benar kami berada 

dimarkas kami dan waktu disini sama sekali tidak 

berjalan. Kami pun bergegas untuk pulang ke 

rumah masing-masing. 
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Sungguh pengalaman yang sangat berkesan 

karena kami berada disaat terjadinya peristiwa 

bersejarah yaitu Perang Dunia ke-1. 

Kehidupan kami sama seperti biasa lagi 

seperti berangkat kuliah berbarengan, kumpul 

bersama dimarkas setelah pulang berkuliah 

untuk menghilangkan rasa penat saat kuliah dan 

terus seperti itu. Karena kami tidak tahu lagi apa 

yang harus diteliti di markas kami karena sudah 

mendapatkan jam yang bisa membuat si 

penggunanya menjelah waktu.  

Kami pun berencana untuk menjelajah 

waktu lagi untuk ke-2 kalinya tetapi kami masih 

bingung ingin ke tahun berapa. 

“Apa ada yang punya rencana untuk 

perjalanan waktu kita selanjutnya?” Tanya Andi 

dengan bersemangat untuk menjelah waktu lagi. 

“Aku punya rencana nih, gimana kalo kita 

pergi ke tahun saat terjadinya Perang Dunia ke-2 

soalnya kan kurang gimana gitu kalo kita udah ke 

masa perang dunia ke-1 terus kenapa tidak 
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mencoba ke masa perang dunia ke-2”. Jawab 

Lusi. 

“Boleh juga tuh kan kita udah jadi saksi 

terjadinya Perang Dunia ke-1. Nah sekarang kita 

pergi untuk mencari tahu bagaimana awal mula 

terjadinya Perang Dunia ke-2” ucap aku dengan 

penuh rasa bersemangat. 

 “Kalo menurut aku sih,ikut kalian aja lah” 

kata Fani menyutujui tujuan kedua dari menjelah 

waktu yang akan kami lakukan. 

Dengan begitu kami pun sepakat untuk 

pergi. Pada awalnya kami mencari tahu dulu 

kapan terjadinya perang dunia ke-2 tersebut 

setelah mengetahui kami sudah membulatkan 

tekad untuk tetap pergi tanpa sepengetahuan 

orang tua masing-masing. Meskipun saat 

menjelajah waktu, waktu sekarang ini tidak 

berjalan. 

Namun kali ini berbeda dari perjalanan 

waktu yang sebelumnya, karena sebelumnya 
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kami hanya coba-coba dan tanpa persiapan yang 

matang. 

Keesokkan hari nya setelah pulang kuliah 

kami kumpul dimarkas lalu bersiap-siap untuk 

menjelajah waktu “lagi”. Untuk pergi menjelah 

waktu yang kedua kalinya kami membawa 

barang-barang seperti lampu senter apabila 

keadaan disana malam, lilin dibutuhkan jika tidak 

adanya sumber pencahayaan, makanan siap saji 

untuk jaga-jaga apabila kami tidak secepatnya 

untuk pulang. 

Kami pun memakai jam itu. dengan cara 

yang sama, membuka fitur Time Travel “ayo  

teman-teman kita mulai memasukkan tempat 

Indonesia tanggal 7 bulan Desember Tahun 1941 

dalam hitungan 1…2…3… TEKAN!!!” ucap Aku 

memimpin perjalan waktu tersebut untuk kedua 

kalinya. 
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BAGIAN 2 

PERANG DUNIA KE-2 

(7 DESEMBER 1941) 
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Kami pun mendengar alunan kicauan 

burung yang merdu ditambah  sinar matahari 

pagi yang menghangatkan badan sangat. 

Kami pun terbangun yang secara otomatis 

bertepatan dengan peristiwa di saat Jepang akan 

melakukan pengeboman terhadap pangkalan 

laut Amerika Serikat di Pearl Harbour yang 

bertujuan untuk menyatakan perang terhadap 

sekutu. Peristiwa itu yang menjadi penyebab 

memanasnya Negara sekutu terhadap Jepang. 

Namun, kami tidak menjadi saksi atas 

peristiwa itu karena kami berada di negri kami 

tercinta yaitu Indonesia. Kami pun tidak 

kesusahan berkomunikasi dengan penduduk 

sekitar karena kali ini kami berada di Indonesia 

namun kembali pada saat zaman saat Indonesia 

dijajah oleh Jepang. 

Yang kami ketahui alasan jepang menjajah 

Indonesia yaitu untuk memperbanyak sumber 

daya rempah-rempah dan juga kepentingan 

perang melawan sekutu. Kami mencari tempat 
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tinggal di salah satu desa agar bisa berbaur 

dengan penduduk desa tersebut. 

“Enak juga ya pada zaman dulu” ucap Lusi. 

“Lah emang enak apanya lusi?” tanya Aku. 

“Ya enak aja karena pada saat itu belum ada 

namanya teknologi seperti smartphone, jadi 

tidak sibuk sendiri memainkan smartphone, 

lebih baik mengobrol disaat usia seperti kita ini” 

jawab Lusi. 

“Bener juga ya” kata aku. 

“Eh pada laper gak? Apa cuman aku yang 

laper disini” Tanya Andi sambil kelaparan. 

“Sama kok laper, para laki-laki cari bahan 

masakan di dekat desa ini ya dan juga cari kayu 

bakar” jawab Fani. 

“Kayu bakar buat apaan?” Tanya aku sambil 

kebingungan. 

“Ya buat masaknya lah, kan dizaman ini 

belum ada gas LPG” jawab Lusi. 
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“Oh iya lupa kita kan pergi kemasa lalu” 

ucap aku sambil cengengesan. 

“Ayo kita berangkat” ucap aku. 

Andi pun berkata “Let’s Go”. 

Sesampainya di sebuah perkebunan, Aku 

dan Andi mendengar suara seperti tembakan 

namun kami menghiraukannya karena dikira 

suara tersebut bukanlah hal yang serius. 

Tetapi suara teriakkan dari jauh terdengar 

semakin mendekat, kami yang sedang memetik 

sayur-sayuran langsung mencari tempat 

persembunyian disemak-semak. 

Dan ternyata yang kami lihat saat itu ialah 

pasukan tentara Jepang yang sedang bersorak-

sorai yang baru menginjakkan kaki di Negara 

Indonesia ini. 

Kami tidak tahu mau kemana tentara 

jepang itu, dugaan kami berdua pasti mereka 

menuju pedesaan untuk menjajah disetiap 

penjuru Negara kita ini. Setelah selesai 
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mengumpulkan bahan makanan kami berdua 

pun memutuskan untuk segera kembali ke desa 

tempat sementara kami tinggal dan bertemu Lusi 

dan Fani. 

Sesampainya disana sambil terengah-engah. 

“Kalian disini baik-baik saja kan?” Tanya Aku dan 

Andi. 

“Iya baik-baik saja kok, emang ada apa? 

Dateng ke sini sambil engos-engosan gitu” Tanya 

Fani. 

“Tadi kita berdua liat tentara jepang pas lagi 

nyari sayur-sayuran, pas liat itu langsung buru-

buru kesini takut para tentara Jepang ke desa ini.” 

jawab Andi. 

“Untung bukan kesini, kalo kesini bisa 

gawat nanti, bisa-bisa kita dibunuh sama tentara 

Jepang sialan itu” ucap aku dengan rasa lega. 

“Udah lanjutin aja masaknya, bahan-

bahannya udah ada tinggal dimasak, udah laper 

banget nih soalnya” ucap Andi yang sedang 
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kelaparan belum makan dari siang tadi. Setelah 

makanan sudah jadi lalu kami menyantapnya 

sampai habis tak tersisa. 

Sinar rembulan yang terang sudah terlihat  

menunjukkan malam yang sangat indah, saatnya 

bagi kami untuk makan bersama lalu pergi 

kekamar untuk beristirahat. Tapi Aku masih 

kepikiran tentang tentara Jepang itu karena 

takut ke desa ini dan tentara sekutu datang 

malah desa ini bisa jadi tempat pertempuran 

dahsyat. Mungkin lebih baik Aku mengusulkan 

untuk pindah dari desa ini apabila sudah tidak 

aman. 

Aku melihat dan terkagum-kagum sama  

Jam yang bisa membawa aku menjelah waktu ini. 

Sungguh mimpi  yang menjadi kenyataan. 

Menjelajah waktu merupakan mimpiku dari 

masa kecil namun tidak sangka hal ini bisa 

kulakukan apalagi bersama teman-temanku. 

Saat pusing akan tugas-tugas kuliah akhirnya 

rasa itu terhapuskan karena penjelajahan waktu 

ini aku sangat bersyukur bisa mendapatkan jam 
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ini apa lagi harganya juga tidak terlalu mahal. 

Aku pun bisa tertidur dengan lelap. 

Matahari sudah mulai terbit yang artinya 

pagi hari dan Aku ingin membicarakan tentang 

pindah sejauh mungkin dari desa itu agar 

terhindar dari pasukan tentara Jepang. 

Aku pun berkata “Teman-teman aku punya 

usul nih, gimana kalo kita pindah dari desa ini ke 

desa lain atau ke sebuah kota yang ramai” 

“Loh, kok tiba-tiba gitu emang kenapa kita 

harus pindah?” tanya Fani sambil terheran-heran 

dengan apa yang aku ucapkan. 

“Aku khawatir karena takut kita tertangkap 

oleh tentara Jepang yang kemarin hampir 

menuju desa ini” jawab aku meyakinkan Fani. 

“Bener juga sih, alangkah baiknya kita 

pindah sesegera mungkin supaya terhindar dari 

tentara Jepang yang kejam itu” ucap Lusi. 

“Baiklah kita udah sepakat, ayo kita 

mengemasi barang-barang kita untuk pindah 
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dari desa ini yang sudah tidak aman untuk 

ditinggali lagi.” Kata Andi sambil terburu-buru. 

Setelah mengemasi barang-barang kami 

pun memulai perjalanan dengan berjalan kaki 

untuk menemukan desa atau kota yang strategis 

namun aman untuk ditnggali. Sesampainya 

disebuah kota yang dimasa depan bernama kota 

Bandung. Memang strategis namun kota ini 

dijuluki juga dengan Bandung Lautan Api yang 

terjadi peristiwa kebakaran dimana-mana di kota 

ini. Untungnya pertistiwa tersebut belum terjadi 

dan akan terjadi pada tanggal 23 Maret 1946 jadi  

5 tahun berikutnya akan terjadi peristiwa ini, jadi 

kami tidak gelisah untuk tinggal sementara di 

kota Bandung ini. Sama seperti waktu itu kami 

menempati rumah kosong yang sudah tidak 

berpenghuni lalu kami tinggali untuk sementara. 

Hari-hari pun berlalu, kami merasa bosan 

berniat untuk kembali kewaktu seperti semula  

lagi akan tetapi hal mengejutkan terjadi karena 

kehadiran ribuan tentara Jepang pun muncul 

untuk menjajah kota ini kami pun lari dengan 
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ketakutan, sebab jikalau kami tertangkap kita 

mungkin akan disiksa karena tentara Jepang 

terkenal akan kejamnya. 

Kami pun berlari sambil ketakutan namun 

disaat kami kabur kehutan belum jauh dari pusat 

kota kami dihadang oleh tentara Jepang lalu 

kami pun ditangkap dan kami dijadikan tawanan. 

Karena mereka tidak tahu bahasa Indonesia kami 

memanfaatkan itu lalu berdiskusi untuk kembali 

ke masa disaat kita pergi menjelajah waktu kami 

sudah tahu apabila kami sudah tertangkap pasti 

kami akan disuruh untuk kerja paksa atau bisa 

dikenal dengan Romusha maka dari itu kami 

ingin menggunakan jam itu lagi untuk pergi 

kembali. 

Sesampainya disana, kami sedang diborgol 

akan tetapi kami berempat sudah mengambil 

ancang-ancang untuk memasukkan tempat dan 

waktu seperti semula. 

Dipimpin oleh Andi “Dalam hitungan 

1…2…3… ayo semuanya tekan!” 
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Kami pun terbangun sama seperti kita pergi 

saat menejelajah,bangun dari tidur kami sudah 

sampai di markas dan waktu berjalan seperti 

semula kami pun merasa tenang dan lega karena 

takut apabila masih menjadi tawanan para 

pasukan tentara Jepang. Kami pun bercerita suka 

dan duka nya pada saat pergi dimasa perang 

dunia ke-2 itu. 

“Ternyata seru juga ya pergi disaat masa 

perang dunia ke-2 itu sekaligus takut karena 

Jepang sangat berani sekali menyatakan perang 

kepada sekutu dengan mengebom pangkalan 

laut Amerika Serikat” ungkap Lusi. 

“Terus kita juga bisa tahu kondisi Negara 

Indonesia yang belum merdeka dan masih 

dijajah oleh Jepang, pada saat itu juga Indonesia 

masih sangat sejuk ya dan juga masih banyak 

pepohonan sungguh indah dan asri sekali.” ucap 

Andi. 

“Kita memang mendapatkan pengalaman 

berharga dengan pergi disaat perang dunia ke-2 
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berlangsung walaupun tidak menyaksikan 

penyerang di Pearl Harbour karena kondisi 

disana pasti akan menegangkan, secara tidak 

langsung kami merasakan betapa 

mengerikannya saat-saat itu” ungkap Fani. 

Setelah kembali, kehidupan sehari-hari 

kami berjalan kembali seperti berkuliah dan juga 

beraktifitas seperti biasa. Kami pun bersepakat 

untuk beristirahat sejenak untuk menjelajah 

waktu agar kondisi tubuh kami tetap sehat dan 

jam yang kami pakai ini disimpan di markas. 

Maksud lain juga supaya bisa jam ini istirahat 

takut jam ini rusak jika dipakai terus menerus. 

Dua minggu kemudian, di hari libur kuliah 

kami pun berkumpul seperti biasa di markas 

untuk menggunakan kembali jam penjelajah 

waktu ini.  

“Apa kalian udah siap buat pergi menjelajah 

waktu lagi?” tanya aku yang ingin menjelajah 

waktu lagi. 
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“Kalo aku sih siap-siap aja mau kapan juga” 

jawab Andi. 

“Ya setuju soalnya aku capek nih sama tugas 

tugas kuliah udah numpuk,yang diberikan para 

dosen” ucap Lusi agar bisa menunda tugas-tugas 

yang menumpuk itu. 

“Aku juga setuju aja sih,soalnya udah 

lumayan lama juga kita sudah tidak menjelajah 

waktu lagi” ucap Fani. 

“Kalo gitu ada yang punya usul? mau 

kemana kita pergi menjelah waktu” tanya aku. 

“Aku punya nih,kan kita udah dua kali 

menjelajah waktu,kita pergi ke masa lalu. Nah 

sekarang gimana kalo kita coba untuk pergi ke 

masa depan” usul Lusi sambil bersemangat ingin 

ke masa depan. 

“Ide yang bagus tuh” ucap Andi. 

“Tapi mau ke tahun berapa?” tanya aku. 
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 “Gimana kalo ke tahun 2600? Mungkin 

banyak perubahan pada planet kita ini. Soalnya 

aku nonton di youtube kalo tahun itu teknologi 

sudah sangat maju dan juga manusia hidup 

berdampingan dengan alien” jawab Fani karena 

ingin membuktikan video di youtube yang ia 

tonton. 

Aku pun berkata “Boleh juga, oke kita 

sepakat pergi ke tahun 2600,  Tetapi besok kita 

akan pergi nya tepat kumpul dimarkas, mulai 

sekarang kita harus prepare bawa barang 

perlengkapan masing-masing ya untuk besok” 

Keesokan harinya, pada saat siang yang 

panas ini kami sudah berkumpul dimarkas lalu 

bersiap untuk pergi ke masa depan. 

“Semuanya, kita buka fitur Time Travel di 

jam ini sama seperti biasanya lalu masukan 

tanggal 20, Bulan Maret, Tahun 2600 dalam 

hitungan 1…2…3… Tekan berbarengan 

semuanya”. 
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BAGIAN 3 

Masa Depan 

(20 Maret 2600) 
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Kami pun terbangun dari tidur, namun tidak 

disangka keadaan Bumi benar-benar berubah. 

Langit yang biasa nya biru kini berubah menjadi 

warna merah, kami pun sudah menebak kenapa 

langit menjadi warna merah? Pasti karena 

tingkat polusi yang tinggi karena saat itu kami 

melihat banyak sekali pabrik-pabrik canggih dan 

bangunan-bangunan saat itu sangatlah futuristik 

sangat berbeda sekali dibandingkan saat tahun 

2019, tahun dimana kami sebelum menjelajah 

waktu. 

Pada saat itu kami pun banyak sekali 

melihat robot-robot yang berperilaku seperti 

manusia dan juga robot itu hidup berdampingan 

dengan manusia. Pada tahun ini juga banyak 

pangkalan udara untuk bersinggahnya alien 

dengan pesawat luar angkasanya yang sangat 

canggih.  

Kami pun mencari tempat untuk kami 

tinggali, saat menemukannya rumah itu memang 

tidak terlihat bagus dan tempatnya juga berada 

di pinggiran kota  bertujuan untuk menetap 
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dimasa ini dan menyelidiki robot yang 

berperilaku seperti manusia dimasa itu  karena 

masa itu teknologi sudah berkempang pesat. 

Kami sangatlah tertarik dengan kemajuan 

teknologi ini. Terlebih lagi kami melihat jalan 

raya yang dikendalikan secara otomatis, Kami 

berempat terkejut tidak percaya karena melihat 

banyak mobil yang berjalan tidak menggunakan 

roda lagi jadi seperti melayang bertolak belakang 

dengan gravitasi bumi, sungguh hasil dari 

kemajuan teknologi itu membuat kami ingin 

menetap untuk beberapa bulan agar bisa 

meneliti hal tersebut dapat terjadi. 

Matahari pun mulai tenggelam, 

menunjukan sudah malam dan keadaan malam 

disana sangatlah indah karena dari setiap 

bangunan memancarkan sinar LED yang cerah 

dan warna-warni. 

“Ayo kita kepusat kota, untuk melihat-lihat 

keadaan malam hari di tahun 2600 dimana 

teknologi sudah berkembang dengan pesat” 
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usaha Andi untuk mengajak kami mengelilingi 

kota itu. 

“Kalian berdua aja ya, Aku dan Fani sedang 

beres-beres tempat ini supaya layak ditempati.” 

jawab Lusi yang menolak ajakan dari Andi. 

Akhirnya Aku dan Andi pergi untuk 

mengelilingi kota itu melihat betapa indahnya 

keadaan malam hari  ditambah lagi sinar 

rembulan yang amat terang menambah 

keindahan pada malam ini dan mulai berbaur 

dengan manusia yang hidup pada zaman ini. 

Namun diluar dugaan, manusia-manusia 

zaman itu sudah sangatlah pintar, mungkin 

karena manusia-manusainya yang pintar maka 

terciptanya kemajuan pada bidang teknologi. 

Tak lama kemudian kami bertemu dengan 

robot yang menyerupai manusia dan dia 

mengajak ngobrol kita berdua. 

“Hei, sepertinya kalian baru ya disini?” 

Tanya Robot itu. 
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“Iya kita berdua baru sampai dikota ini” 

jawab aku merespon omongan dari Robot itu. 

 “Ternyata benarkan dugaan aku. Gimana 

kalo kita berkenalan” kata Robot itu yang 

mengajak untuk kenalan. 

“Boleh,pertama-tama kenalkan nama aku 

Miko dan ini temanku Andi” Jawab aku. 

“Kenalan aku dinamai Robot R100” ucap 

robot itu. 

Andi pun berkata “Wah nama yang unik”. 

“Halo Robot R100 senang berkenalan 

dengan mu. Oh iya aku mau nanya nih, kira-kira 

dikota ini ada lowongan pekerjaan tidak? untuk 

dua orang. Kami baru tiba dikota ini dan sangat 

membutuhkan sekali pekerjaaan untuk biaya 

hidup sehari-hari” Tanya aku kepada Robot itu. 

“Apa itu kota? Di distrik 7 ini ada pekerjaan 

untuk kalian. Kerjanya di bagian pembuatan suku 

cadang untuk para Robot seperti aku” jawab 

Robot itu. 
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“Emang disini nama negaranya apa?” Tanya 

Andi kebingungan setelah mendengar kata 

distrik. 

“Dulu memang ada ratusan Negara namun 

sistem Negara dihapus pada tahun 2500 dan 

diubah menjadi satu kesatuan atau disebut 

UNITY. Dalam sistem ini dibagi beberapa distrik 

dari 1 hingga 50” 

Setelah mendengar bahwa di tahun 2600 ini 

tidak ada yang namanya kota melainkan distrik. 

Dan juga tidak ada yang namanya Negara 

melainkan UNITY dimana pusat dari distrik 1 

hingga 50. 

“Terus sekarang kita berada di distrik 

berapa?” tanya aku dengan rasa penasaran. 

“Sekarang kita berada di distrik 7” jawab 

Robot R100. 

“Kapan kita berdua bisa bekerja ditempat 

pembuatan suku cadang itu?” tanya Andi yang 

tidak sabar untuk berpura-pura bekerja padahal 
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berniat untuk menggali informasi lebih dalam 

lagi mengenai masa depan ini. 

“Besok pagi sudah bisa mulai kerja, datang 

aja ke gedung ROBOTIC kebetulan aku 

pemiliknya yang membutuhkan pekerja manusia 

seperti kalian” jawab Robot R100 itu sambil 

berpamitan karena waktu telah larut malam. 

Kami berdua segera kembali ke rumah yang 

Fani dan Lusi tempati untuk beristirahat dan 

makan malam. 

Sesampainya disana, aku dan Andi 

menceritakan kepada Fani dan Lusi bahwa 

dimasa depan ini sistem Negara dihapus pada 

tahun 2500 dan diubah menjadi satu kesatuan 

atau disebut UNITY. Dalam sistem ini kota juga 

diubah menjadi distrik,dan distrik itu sendiri 

terdiri dari distrik 1 hingga 50. 

Keesokan harinya, setelah Lusi dan Fani 

menyiapkan sarapan lalu mereka 

membangunkan aku dan Andi agar kumpul 

diruang tengah untuk menyantap sarapan 
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setelah selesai sarapan, aku dan Andi segera 

pergi ke gedung ROBOTIC untuk menemui Robot 

R100 sesuai janji dia untuk memberikan 

pekerjaan kepada kami berdua. Waktu 

menunjukkan pukul 08:00 pagi, akhirnya kami 

berdua bertemu dengan Robot R100 dan ia 

langsung memberikan pekerjaan di bagian 

sistem pusat yang mengendalikan proses 

berjalannya pembuatan suku cadang untuk 

bangsa robot. Kebetulan disaat kami berdua 

menuju ruang tersebut lalu kami bertemu teman 

pekerjaan dan ia sama-sama robot seperti Robot 

R100, dan mulai saat itu kami mengajaknya 

berkenalan. 

“Hei, kalian berdua baru bekerja disini ya 

hari ini? Soalnya bos sudah memberitahu dari 

kemarin bahwa aka nada 2 orang pekerja baru 

tetapi dia manusia” tanya Robot itu dan maksud 

dari bos itu merupakan pemilik perusahaan ini 

dan ia Robot R100. 

“Iya kami baru bekerja hari ini, kami juga 

yang meminta untuk bekerja dimana pun 
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ternyata dia menawarkan untuk bekerja di 

kantornya” jawab aku menjelaskan kejadian 

kemarin malam. 

“Perkenalkan nama aku Robot X15” ucap 

robot itu memperkenalkan dirinya sambil 

berjabat tangan kepada aku dan juga Andi. 

“Perkenalkan juga, nama aku Miko dan ini 

temanku Andi” membalasa salam perkenalan 

dari Robot X15 itu. 

Sejak hari itu kami berdua dilatih agar 

mampu melaksanakan pekerjaannya dengan 

baik. Dibawah pengawasan Robot X15 yang 

merupakan wakil pimpinan dari pemilik 

perusahaan ini. 

Namun disaat kami bekerja, lalu kami 

mendengar percakapan antara Robot R100 

dengan Robot X15 tentang Alien yang akan 

mendarat di distrik ini untuk bersinggah ke Bumi 

dari luar angkasa. 
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Memang sudah ada beberapa Alien yang 

tinggal di Bumi akan tetapi populasi Alien akan 

bertambah bulan depan sehingga para bangsa 

Robot dan para manusia yang tinggal di masa ini 

akan menyambut dengan meriah kedatangan 

Alien yang akan berpindah ke planet ini. 

Menurut mereka bahwa kedatangan Alien 

ini merupakan kemajuan yang bagus dari planet 

ini sehingga membuat para Alien percaya akan 

kemajuan teknologi di planet ini sehingga para 

bangsa Alien menyatakan bahwa planet Bumi ini 

cocok untuk dijadikan tempat tinggal keduanya 

atau tinggal selama-lamanya. 

Hari demi hari berlalu hingga pada akhirnya 

hari itu tiba. Di siang hari yang terik ini memang 

benar seperti apa yang dibincangkan Robot R100 

dengan Robot X15, beberapa pesawat Alien atau 

biasa kita sebut UFO mendarat di sebuah 

pangkalan udara dekat dengan gedung ROBOTIC 

tempat kami bekerja. Mereka langsung pergi dan 

menyambut kedatangannya dan pada saat itu 

mereka bisa mengerti apa yang dikatakan Alien 
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karena kemajuan teknologi, disetiap inti para 

Robot itu termasuk Robot R100 dan Robot X15 

ditambahkan chip agar mengerti bahasa Alien. 

Ide tersebut diciptakan oleh manusia dengan 

tingkat kecerdasan tinggi yang sampai sekarang 

masih diterapkan. 

Hari itu pun berlalu bagaikan angin yang 

berhembus begitu saja, aku dan Andi pun 

melanjutkan keseharian dimasa itu dengan 

bekerja di gedung ROBOTIC itu. 

“Apa gak bosen kerja disini terus mik?” 

Tanya Andi kepada aku. 

“Bosen sih kerjanya gini-gini doang” jawab 

aku. 

“Gimana kalo kita minta diliburkan untuk 

besok,sehari aja izin” ucap Andi sambil 

membujuk aku agar menyetujui rencananya. 

“Ide yang bagus tuh, ayo kita pergi 

menghadap Robot R100 untuk meminta izinnya. 
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Beberapa waktu kemudian, aku dan Andi 

pergi menemui Robot R100 untuk meminta izin 

kepadanya. 

“Bos boleh ga kami berdua izin untuk besok 

tidak bekerja karena kami membutuhkan 

istirahat karena kami sangat lelah tiap hari 

bekerja non-stop” ucap Andi sambil membujuk 

Robot R100. 

“Hmmm… boleh deh tapi cuman kali ini saja 

ya, nanti hari sabtu minggu akan saya tetapkan 

sebagai hari libur supaya kalian bisa istirahat” 

respon Robot R100 tentang keluhan yang kami 

rasakan. 

Keesokan harinya dihari libur bekerja,aku 

dan Andi mengajak Fani dan juga Lusi untuk 

berkeliling kota. Walaupun langit dimasa itu 

berwarna merah mencekam berbeda seperti 

dimasa kita berasal kami tetap menikmati jalan-

jalan di Distrik 7 itu. 

Kami melihat sebuah gedung yang isinya 

para Alien. Dengan niatan untuk memasuki 
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gedung itu kami mencoba memasukinya namun 

penjagaan disana sangatlah ketat, kami diperiksa 

supaya tidak membawa senjata ataupun benda 

tajam lainnya dan pada akhirnya kami bisa 

memasuki gedung itu. 

Tujuan kami setelah berada didalam 

gedung itu ialah untuk mencoba berkomunikasi 

dengan para Alien. Karena pada masa 2019 kita 

berasal Alien masih menjadi misteri yang masih 

diteliti dan ada sebuah tempat yang sangat 

rahasia dan jaga ketat tempat tersebut ialah 

Area 51 yang berada di Negara Amerika Serikat. 

Ada rumor bahwa di Area 51 itu tempat 

bersinggahnya Alien oleh sebab itu tempat 

tersebut dijaga ketat oleh  tentara Amerika 

Serikat. 

Akan tetapi hal tersebut berbeda dimasa ini 

yang dimana para Alien bebas bersinggah di 

planet ini secara terang-terangan. Saat dipintu 

masuk kami ditanya sesuatu. 
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“Hei kalian berempat,kalian bukan robot 

yang menyerupai manusia kan?” tanya penjaga 

yang memeriksa kami.  

“Bukan,kami manusia biasa” jawab Lusi. 

“Kalau begitu, kalian harus menggunakan 

gelang ini” ucap penjaga itu. 

“Memang apa fungsi dari gelang itu?” tanya 

Fani dengan rasa penasaran yang tinggi. 

“Gelang itu berfungsi supaya kalian 

mengerti bahasa Alien berbeda seperti robot, 

para robot sudah ditanamkan chip yang 

fungsinya mengerti bahasa Alien dan saat robot 

itu berbicara,para Alien juga mengerti apa yang 

dikatakan Robot itu” jawab penjaga itu 

menjelaskan secara rinci apa fungsi dari jam 

tersebut. 

“Baiklah kami akan memakai jam ini, 

dengan ini kami boleh masuk kan? tanya Andi. 

“Oh tentu saja boleh, kalau begitu silahkan 

masuk” jawab penjaga itu. 
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Kami pun masuk, aku dengan rasa gugup 

sambil membayangkan seperti apa Alien jika 

dilihat dari dekat. Gedung itu merupakan tempat 

para Alien bekerja untuk membuat pesawatnya 

atau biasa kita sebut UFO. Kami pun berusaha 

mendekati Alien yang sedang beristirahat dari 

pekerjaannya.Lalu aku menyakan kepada Alien 

itu. 

“Hai apa kabar mu baik?” Tanya aku 

memulai pembicaraan dengan basa basi. 

“Oh tentu saja baik, ada apa ya kalian 

kemari?” Tanya Alien itu. 

“Aku mau menanyakan sesuatu, tetapi 

alangkah baiknya kita berkenalan terlebih 

dahulu. Perkenalkan nama aku Miko dan ini 

teman-teman ku Andi,Fani, dan Lusi” ucap aku 

memperkenalkan diri kami masing-masing. 

“Nama ku Oberon. Aku berasal dari planet 

Hyperion, penyebab aku pindah ke bmi karena 

pada saat 5 tahun yang lalu planet kami 

dihantam oleh sebuah meteor besar sehingga 
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berdampak kerusakan yang parah sehingga 

membuat kami terpaksa untuk pindah dari 

planet Hyperion itu dan pada akhirnya kami 

berpindah ke planet Bumi ini” ucap Alien yang 

bernama Oberon itu dengan menjelaskan 

kenapa ia pindah ke planet Bumi. 

“Ok jadi begitu, aku mau menanyakan 

sesuatu… apakah benar pada abad ke 20 para 

bangsa Alien sudah pernah mengunjungi planet 

bumi ini?” 

“Abad 20 ya… kalau tidak salah,menurut 

nenek moyang kami pada saat abad 20 memang 

ada beberapa Alien ke Bumi dan tepatnya 

tempat berkumpulnya Alien di Bumi pada saat 

itu berada di Area 51” jawab Oberon. 

Ternyata benar,pada tahun kita berasal 

tempat Alien bersinggah di Bumi berada di Area 

51. Tidak diragukan lagi, dengan ucapan Oberon 

kami langsung percaya karena perkataan Oberon 

itu merupakan cerita dari nenek moyang nya 6 

abad yang lalu. 
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Dengan begitu rasa penasaran kami 

terbayarkan dan dugaan kami benar bahwa Alien 

pada masa tahun kita berasal 2019 bersinggah di 

tempat Area 51 di Amerika Serikat. 

Saatnya kami kembali ke rumah sementara 

kami dan membicarakan mau sampai kapan 

tinggal di masa abad ke 26 itu atau lebih 

tepatnya tahun 2600. 

Sesampainya disana— 

“Capek juga ya hari ini” ucap Lusi dengan 

keluhan itu. 

“Tapi rasa lelah kita terbayarkan oleh 

pernyataan Oberon si Alien” respon Andi 

tentang keluhan Lusi. 

“Iya benar perkataan dari Andi. Oleh karena 

itu kami mendapatkan informasi penting yang 

hanya diketahui oleh kita berempat dan tidak 

diketahui oleh orang lain” ucap Fani dengan rasa 

gembira. 
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“Jadi, mau sampai kapan kita tiggal dimasa 

ini?” tanya aku. 

“Mungkin butuh 2 minggu lagi lah kita 

tinggal disini” jawab Fani yang ingin lebih lama 

tinggal dimasa ini. 

“Hmmm… ya udah kita tinggal disini 2 

minggu lagi berarti 2 minggu yang akan datang 

kita akan pulang. Setuju semuanya?” tanya aku 

dengan meminta pendapat yang lainnya. 

“Ya setuju” jawab Lusi dan Andi 

berbaarengan yang menyetujui usul dari Fani. 

Seminggu pun berlalu, aku dan Andi tetap 

menjalani pekerjaannya di gedung ROBOTIC 

tersebut. Tiba-tiba pimpinan dari perusahaan 

suku cadang robot itu bertanya kepada kami 

berdua— 

“Kelihatannya Miko dan Andi lesu sekali, 

emang ada apa dengan kalian berdua?” 

“Tidak apa-apa kok Robot R100, kami hanya 

sedikit tidak enak badan” jawab Andi dengan 
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beralasan seperti itu padahal sebenarnya kami 

lesu karena seminggu lagi kami akan pulang ke 

masa seperti saat kami menjelajah waktu ini.  

Kami terlihat lesu karena kami tidak ingin 

meninggalkan diera kemajuan teknologi ini 

memang langit tak seindah dulu lagi, langit ini 

berwarna merah akibat polusi udara yang 

menimbulkan menipisnya lapisan ozon Bumi 

akan tetapi Bumi sudah sangatlah berubah 

banyak inovasi baru teknologi seperti mobil yang 

sudah tidak menggunakan roda lagi dan bisa 

melayang diatas permukaan tanah. Bukan hanya 

itu tapi manusia bisa hidup berdampingan 

dengan Robot yang berbicara seperti manusia 

dan juga dengan para bangsa Alien. 

Waktu tidak terasa berlalu, dan akirnya 

waktu itu tiba dimana kami ingin kembali. Di pagi 

hari kami berniat untuk kembali secepat 

mungkin karena sudah bosan namun tidak ingin 

meninggalkan di abad ke 26 ini. 



PENJELAJAH WAKTU | 56 
 

“Akhirnya tiba juga waktunya, baiklah tanpa 

lama lagi ayo kita masukkan tempat dan 

waktunya di jamnya. Indonesia,  20 Maret 2019. 

Dalam hitungan 1…2…3… TEKAN. 

Namun keanehan terjadi, biasanya saat kita 

tekan seharusnya kami tertidur dan terbangun 

ke tujuan waktu. Berbeda dengan kali ini kami 

tidak tertidur dan masih berada di masa depan 

ini yaitu tahun 2600. 

“Lah kok kita ga tertidur seperti biasanya ya, 

apa mungkin jam penjelajah waktu ini rusak 

karena kita terlalu sering menggunakannya?” 

ucap aku sambil kebingungan. 

“Apa rusak? Gimana dong kita ga bisa 

pulang dong” ucap Lusi dengan meneteskan air 

mata karena takut tidak bisa pulang. 

“Untuk memastikan, sebaiknya kita 

memeriksa jam ini ke bos yaitu Robot R100 dan 

Robot X15 mungkin mereka berdua bisa 

memperbaiki jamnya” usul Andi. 
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“Ayo di, kita pergi ke gedung ROBOTIC 

dengan membawa jamnya supaya diperbaiki 

mereka. Sini lepas jam kalian masing-masing” 

ucap aku sambil terburu-buru membawa 

keempat jam itu dan pergi dengan Andi menuju 

gedung ROBOTIC. 

Sesampainya disana, aku dan Andi pun 

langsung berbicara kepada Robot R100— 

“Robot R100 apakah kau bisa memperbaiki 

jam ini?” Tanya aku dengan tergesa-gesa. 

“Memangnya apa untungnya aku 

memperbaiki jam ini” jawab Robot itu yang 

enggan memperbaiki jamnya tersebut. 

“Ayolah bos, kita berdua kan sudah bekerja 

digedung ini dan mengabdi supaya perusahaan 

ini maju. Please!!!” 

“Hmmm… baiklah, anggap saja bantuan ini 

sebagai imbalan kerja kalian berdua yang sudah 

selama ini sudah bekerja di perusahaan ini” 
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jawab Robot R100 yang menyetujui permintaan 

kami. 

Akhirnya Robot R100 membawa keempat 

jam itu lalu di bawa ke sebuah ruangan khusus 

entah ruangan apa itu yang jelas disitulah tempat 

memperbaiki jam itu. 

Robot R100 berkata “Mungkin perbaikan 

jam ini membutuhkan waktu 1 hingga 2 bulan 

karena setelah di cek dibagian dalam jam ini, 

terdapat bagian yang sangat langka dan susah 

ditemukan”. 

“Baiklah, kami akan menunggu hingga jam 

itu dapat diperbaiki sepenuhnya” jawab Andi 

yang kecewa dengan apa yang dikatakan Robot 

R100. 

Setelah mendengar hal yang diucapkan 

Robot R100 kami berdua kembali ke rumah 

sementara kami tinggal dimasa depan ini. 

Sesampainya disana, aku dan Andi pun 

menceritakan bahwa jam kami berempat sedang 
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berada di tangan Robot R100 dan sedang 

diperbaiki sebisa mungkin agar kami bisa cepat-

cepat kembali ke waktu yang normal lagi. 

“Jadi gimana nasib kita? Harus menunggu 

jam itu selesai diperbaiki” tanya Lusi. 

“Ya kita hidup seperti biasa aja yang selama 

ini kita jalani sehari-hari saja, sampai perkiraan 1 

atau 2 bulan” ucap aku menjawab kegelisahan 

Lusi. 

Hari demi hari berlalu dan waktu 2 bulan 

yang terasa sangat lama telah tiba. Seperti biasa 

aku dan Andi langsung pergi ke gedung ROBOTIC 

lalu menanyakan tentang keadaan jam itu— 

“Robot R100 seperti yang sudah kau 

katakan, ini sudah 2 bulan berlalu apakah 

keempat jam itu sudah benar-benar diperbaiki?” 

tanya aku dengan rasa tidak sabar. 

“Gimana ya, saying sekali jam ini sangat sulit 

untuk diperbaiki aku pun sampai kesulitan dan 



PENJELAJAH WAKTU | 60 
 

tidak mampu untuk memperbaikinya” jawab 

Robot R100 dengan suara pelan. 

“Apa???” ucap Andi dengan terkaget-kaget. 

“Lantas, bagaimana ini jadinya? Coba 

katakan siapa yang lebih mahir dalam urusan 

memperbaiki barang. Katakanlah RobotR100!!!” 

ucap aku yang kecewa atas pernyataan Robot 

R100 yang tidak mampu memperbaiki jamnya. 

“Kurasa… ada seseorang yang lebih mahir 

dalam urusan memperbaiki barang daripada aku 

dan orang itu ialah pimpinan Distrik 7 ini yaitu 

Tn.Alex” ucap Robot R100 memberitahu orang 

yang lebih mampu memperbaiki jamnya yaitu 

pimpinan Distrik ini yaitu Distrik 7. 

“Baiklah aku dan Miko akan menemuinya, 

beritahu aku dimana dia berada sekarang!!” 

ucap Andi yang memaksa Robot R100 agar 

memberitahu keberadaan Tn.Alex. 

“Tn.Alex biasa kerja di pusat Distrik 7 yaitu 

gedung The Central One. Oh iya, ini keempat 
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jamnya aku kembalikan mohon maaf karena aku 

tidak bisa memperbaikinya” jawab Robot R100 

yang memberitahu keberadaan pimpinan Distrik 

7 itu dan memberikan keempat jam itu kepada 

aku dan Andi. 

Waktu terasa cepat, jam menunjukkan 

pukul 4 sore kami berdua pun mengurungkan 

niatnya untuk hari ini juga pergi ke gedung The 

Central One untuk menemui pimpinan Distrik 7.  

Akhirnya kami berdua memutuskan untuk 

kembali kerumah tempat Fani dan Lusi berada 

memang ini mengecewakan namun, aku harus 

mengatakan sejujurnya bahwa Robot R100 tidak 

bisa memperbaikinya dan kami berempat 

terpaksa tinggal dimasa depan ini lebih lama lagi. 

“Teman-teman, aku punya kabar buruk” 

ucap aku dengan nada yang lemas. 

“Kabar apa itu Miko?” tanya Lusi denga rasa 

penasaran. 
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“Sepertinya kita harus tinggal lebih lama 

lagi soalnya Robot R100 tidak bisa memperbaiki 

jam ini” jawab aku. 

“Lah, terus gimana nih? Apa kita tidak bisa 

pulang dan harus menetap dimasa depan ini” 

ucap Fani sambil kebingungan dan khawatir tidak 

bisa pulang. 

“Satu-satunya solusi ialah aku dan Andi 

besok akan pergi menemui pimpinan Distrik 7 ini. 

Karena dia orang yang lebih mahir memperbaiki 

barang kata Robot R100” kata aku meyakinkan 

Lusi dan Fani agar mereka tenang sejenak. 

“Iya betul yang dikatakan Miko, besok siang 

kita berdua akan pergi menemuinya di gedung 

The Central One” ucap Andi. 

Malam pun tiba waktunya untuk pergi ke 

kamar masing-masing untuk tidur setelah lelah 

membincangkan tentang cara memperbaiki jam 

penjelajah waktu itu. Sampai saat ini aku jadi 

teringat dengan seseorang misterius yang 

datang dimimpiku pada saat pertama kali 
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menjelajah waktu dan ia memberitahu caranya 

untuk bisa kembali. Aku jadi penasaran siapa 

seseorang misterius itu yang tahu cara supaya 

kembali dari perjalanan waktu tersebut namun 

kuat dugaan bahwa ia mungkin pembuat jam itu. 

Memang tidak ada bukti tapi tidak diragukan lagi 

dia yang menciptakan jam yang bisa menjelajah 

waktu ini. 

“Daripada pusing memikirkannya lebih baik 

aku segera tidur agar besok tidak jatuh sakit dan 

badan jadi fit” (ucap aku didalam hati). 

Suara alarm berbunyi dan waktu 

menunjukkan pukul 9 saatnya bangun, mandi 

lalu bersiap-siap untuk pergi menemui Tn.Alex 

ditemani Andi. 

Aku dan Andi sudah rapih dan siap untuk 

berangkat pada pukul 12 siang menuju ke 

gedung The Central One, akhirnya kami berdua 

berangkat. Sesampainya disana kami berdua 

disambut dengan ramah oleh penjaga disana lalu 

bertemu denga Tn.Alex. 
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“Kalian ada perlu apa menemui saya?” 

tanya Tn.Alex 

“Jadi begini Tn Alex, saya butuh bantuan 

anda untuk memperbaiki keempat jam ini. 

Apakah anda bisa memperbaikinya?” ucap Andi 

yang meminta tolong Tn.Alex agar mau 

memperbaiki jamnya. 

“Oh tentu bisa, coba berikan keempat jam 

itu. biar saya perbaiki sekarang juga diruangan 

saya kalian tunggu saja disini” ucap Tn.Alex 

dengan kebaikan hatinya mau memperbaiki dan 

dengan rasa percaya diri ia bisa memperbaikinya. 

“Wah… terimakasih Tn.Alex karena mau 

memperbaikinya” ucap aku mengatakan rasa 

terimakasih. 

Tidak ada selang waktu satu jam, Tn.Alex 

kembali menemui kami berdua sambil 

membawa keempat jam itu dan mengatakan— 

“Ini keempat jamnya, sudah selesai 

diperbaiki oleh saya” 
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“Ternyata benar, jamnya udah hidup 

kembali detik demi detik telah bergerak. Dengan 

ini saya ucapkan rasa banyak terima kasih 

Tn.Alex karena sudah memperbaiki jam ini” ucap 

aku dengan rasa senang. 

“Akhirnya jamnya sudah hidup kembali, 

Terima kasih Tn.Alex” ucap Andi dengan rasa 

lega. 

Setelah jam itu diperbaiki, kami berdua 

kembali dengan membawa keempat jamnya dan 

pergi menemui Lusi dan Fani untuk member tahu 

kabar baik dan segera kembali ke masa seperti 

semula. Sesampainya disana aku dan Andi 

langsung memberitahu kabar baik bahwa 

jamnya sudah diperbaiki dan kami berencana 

untuk segera kembali hari itu juga. 

“Ayolah tanpa lama-lama lagi tinggal disini, 

alangkah baiknya kita cepat kembali” ucap Lusi. 

“Baiklah ayo masing-masing buka fitur Time 

Travel seperti biasa lalu dalam hitungan ke 

1…2…3… TEKAN!!!” ucap aku memimpin 
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perjalanan waktu untuk kembali ke masa seperti 

semula lagi. 

Sama seperti dulu-dulu, kami terbangun 

dari tidur dan tiba-tiba berada dimarkas tempat 

biasa kami kumpul. Aku pergi ke jendela untuk 

memastikan sudah kembali atau belum dan 

ternyata langit yang biru memunculkan 

keindahannya ada rasa lega sendiri karena pada 

masa depan tepatnya tahun 2600 langit sudah 

tidak membiru lagi dan berubah menjadi merah. 

“Untung saja jam ini benar-benar diperbaiki 

oleh Tn.Alex karena dia kita bisa kembali” ucap 

Fani dengan rasa bersyukur. 

“Iya, akhirnya kita bisa menghirup udara 

segar lagi tidak seperti masa depan itu” ucap Lusi 

dengan senang. 

“Jadi mau kita apakan keempat jam ini?” 

Tanya aku. 

“Menurut aku sih disimpan dengan baik-

baik dan digembok bila perlu disembunyikan di 
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markas ini. Kan bahaya apabila kita masih 

memakai jamnya lalu dilepas dan lupa bisa saja 

diambil orang dan jam perjalanan waktu ini 

disalah gunakan” usul Andi mengenai jam ini. 

“Ide yang bagus Andi, semuanya setuju?” 

kata aku menanyakan pendapat Fani dan Lusi. 

“Setuju…” ucap Fani dengan Lusi sambil 

berbarengan. 

“Baiklah sudah diputuskan kita bersepakat 

untuk menyimpan keempat jam ini lalu disimpan 

dan digembok serapat mungkin agar sulit 

terbuka” ucap aku sambil menyimpan rapih 

keempat jamnya di suatu kotak besi lalu 

digembok. 

Jam perjalanan waktu itu telah disimpan 

dengan aman karena kami berniat untuk tidak 

menggunakan jam itu lagi karena takut apabila 

pergi menjelajah waktu lagi tetapi jam itu malah 

rusak terlebih lagi tidak ada seseorang yang bisa 

memperbaikinya mungkin itu sangat berbahaya. 

Jika kejadian tersebut nyata mungkin kami 
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berempat terjebak diwaktu yang dituju dan tidak 

bisa kembali lagi SELAMANYA. 

Kami berempat berjanji tidak akan 

menggunakan jam perjalanan waktu itu lagi 

karena jam itu bisa membuat penggunanya bisa 

bebas ke waktu manapun yang diinginkan oleh 

sebab itu jam itu tidak boleh jatuh ke tangan 

oranglain. Sungguh pengalaman yang sangat tak 

diduga dan mengesankan, kisah ini tidak akan 

dilupakan sepanjang masa hingga akhir khayat 

kami. 
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PROFIL PENULIS 

 

Laki-laki yang lahir di Pandeglang, 20 Juli 2002. Biasa 

dipanggil Galuh atau Gals. Anak kedua dari 2 bersaudara. 

Galuh bersekolah di SMP Negeri 1 Dramaga, lalu 

melanjutkan bersekolah sma di SMA Negeri 1 Dramaga. 

Sebuah kebetulan smp dan sma di daerah yang sama. 

Hobinya yaitu Berenang walaupun tidak bisa, tidur, 

menonton film dan bermain game. Karena baginya bermain 

game dapat menghilangkan rasa penatnya. 
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                                                          Instagram : @galuh_w7 
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