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"This tomb holds Diophantus. Ah, what a marvel!
And the tomb tells scientifically the measure of his
life. God vouchsafed that he should be a boy for the
sixth part of his life; when a twelfth was added, his
cheeks acquired a beard; He kindled for him the light
of marriage after a seventh, and in the fifth year after
his marriage He granted him a son. Alas! late-
begotten and miserable child, when he had reached
the measure of half his father's life, the chill grave
took him. After consoling his grief by this science of
numbers for four years, he reached the end of his
life."

Begitulah bagaimana informasi mengenai masa hidup Diophantus—seorang
matematikawan asal Alexandria disajikan dalam batu nisan miliknya.
Matematikawan yang kerap disebut sebagai “The Father of Algebra” ini
menawarkan sebuah teka-teki yang dapat dipecahkan, salah satunya
menggunakan ide yang telah ia populerkan yaitu persamaan Diophantine.

Persamaan Diophantine merupakan sebuah persamaan yang mengandung variabel
dan dikehendaki solusinya berupa bilangan bulat. Adapun contoh dari persamaan
ini adalah ax+by=c, misalnya kita masukkan nilai a, b, dan c berturut-turut sebagai
8, 12, dan-4 maka kita dapat menentukan salah satu solusinya yaitu x=1 dan y=-1.
Menggunakan pola yang sama, kita dapat menggali informasi tentang berapa lama
masa hidup Diophantus.

IOTA
The Tombstone

Masa kecilnya adalah 16 masa hidupnya
Jenggotnya tumbuh setelah 112 nya
Setelah 17 nya lagi, ia menikah
Anaknya lahir lima tahun setelahnya
Si anak hidup selama setengah dari usia bapaknya—Diophantus
Sang bapak meninggal empat tahun setelahnya

Langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah mengumpulkan informasi yang
ada:

Oleh: Gladys Heinz Niviavitry 



Masa kecilnya adalah 16x
Jenggotnya tumbuh setelah 112x 
Ia menikah setelah 17x 
Anaknya lahir 5 tahun setelahnya
Anaknya hidup selama 12x 
Diophantus meninggal empat tahun setelahnya

Selanjutnya, kita dapat melakukan permisalan dan menerjemahkan informasi yang
ada sebagai berikut:
Misal x= masa hidup diophantus, maka

Sehingga dapat kita tuliskan sebagai:

Jadi, Diophantus menjalani masa hidupnya selama 84 tahun. Melihat bagaimana
Diophantus menyajikan informasi di tombstone, bisa kita amati bahwa
matematikawan asal Alexandria ini memiliki kepribadian yang menarik ya! Sampai
akhir hayatnya pun, Diophantus masih mengajak kita untuk berpikir. Kepribadian ini
dapat kita teladani untuk meningkatkan rasa ingin tahu terutama di bidang
matematika.

Sumber:
https://www.mathsisfun.com/puzzles/diophantus-solution.html

https://www.mathsisfun.com/puzzles/diophantus-solution.html


        Saat ini, media digital sangat melekat dalam kehidupan sehari-hari untuk
berbagai golongan usia. Perkembangan media digital akan sangat bermanfaat dan
berpengaruh positif jika kita sebagai mahasiswa yang notabene adalah agen
perubahan mampu memaksimalkan penggunaan digital untuk mengembangkan
minat dan bakat mahasiswa. Bidang Informasi dan Penerbitan (BIP) HIMATIKA
UNY 2022, berupaya memanfaatkan digitalisasi untuk mengembangkan potensi
mahasiswa Jurdikmat di bidang kepenulisan dengan menyelenggarakan Talkshow
Kepenulisan yang bertemakan Meraih Jati Diri melalui Digitalisasi Karya Sastra
pada 11 Juni 2022 mendatang. 

        Talkshow Kepenulisan merupakan suatu kegiatan yang dikemas dalam bentuk
webinar yang dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan
Matematika FMIPA UNY (HIMATIKA UNY) yang bertujuan menambah pengetahuan
tentang dunia kepenulisan. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan semangat
terhadap generasi millenial untuk mengembangkan potensi dalam bidang
kepenulisan. Talkshow Kepenulisan mengambil tema berkaitan dengan digitalisasi
karena banyak data menunjukkan bahwa di masa sekarang kebanyakan generasi
milenial menghabiskan waktu dengan gadget hanya untuk game online maupun
menonton film. Tidak sedikit yang kecanduan dan bahkan sangat sulit untuk
melepaskan kegiatannya itu. Remaja merupakan masa peralihan dari anak menuju
dewasa, di mana mereka masih mencari jati diri mereka. Karena hal tersebut,
remaja zaman sekarang susah mencari jati diri mereka, dan membuat mereka
semakin tidak memahami jati diri mereka. Keadaan ini menyebabkan remaja tidak
memahami apa yang mereka mau dan apa yang ingin mereka lakukan. 

ETA
Talkshow Kepenulisan

        Talkshow yang akan diselenggarakan pada 11
Juni 2022 mendatang akan menghadirkan pembicara
yang berpengalaman dalam bidang kepenulisan
terutama dalam kepenulisan secara digital. Talkshow
ini dapat diikuti oleh mahasiswa maupun masyarakat
umum. Panitia akan membuka pendaftaran yang
tidak memungut biaya dari pendaftar. Stay tuned yaa.

Oleh: Jurita Kristiana 



Sedari kedatangannya di Bandara Soekarno Hatta hingga kepulangannya
disambut antusias oleh masyarakat. Kali ini mereka tampil dalam rangka
festival Allo Bank 2022 bersama penampilan musisi Indonesia lainnya yakni
Raisa, Kahitna, Rizky Febian, dan Dewi Perssik. Meski anggota yang hadir
tidak lengkap, NCT Dream tetap berhasil menggelorakan panggung dan
mencuri hati para penonton dengan membawakan lagu “Hot Sauce”,
“Ridin’”, “Hello Future” dan “Glitch Mode”. Tak hanya menampilkan
beberapa lagu hits milik mereka saja, mereka juga diajak untuk bermain
games yang dipandu oleh MC acara tersebut. Penampilan ditutup dengan
promosi “Beatbox” yang merupakan title track dari album kemas ulang
kedua mereka yang akan rilis pada 30 Mei 2022.

      Festival Allo Bank 2022 merupakan acara yang digelar dalam rangka
peluncuran sebuah layanan bank digital bernama Allo Bank. Festival ini
diadakan dalam tiga hari berturut-turut yakni pada 20 – 22 Mei 2022 dengan
mengundang dua penyanyi K-pop asal negeri ginseng yakni NCT Dream
yang tampil di hari pertama dan Red Velvet yang tampil di hari kedua
beserta sejumlah artis ternama Indonesia. Acara ini juga disiarkan secara
langsung oleh Trans TV dan Trans 7, sehingga masyarakat yang tidak
berkesempatan hadir dapat turut menyaksikan.

BETA

Kurang Dua Personil, NCT Dream Tetap
Tampil Maksimal dalam Festival Allo Bank
2022

       Boy group asal Korea Selatan,
NCT Dream, kembali menyapa
para penggemarnya di Istora
Senayan, Jakarta pada Jumat, 20
Mei 2022 setelah dua tahun
lamanya tidak memijakkan kaki di
tanah air Indonesia. 

Oleh: Radya Rizka Awalia 



KAPPA
Karya: Kanha Mahatma Kharisma

PESAN:
Bukan berarti jika Orang tua mu sukses, kamu juga akan sukses
dengan sendirinya. Janganlah sombong, terus berusaha.



ENTAH HARUS APA
 

Jiwaku menggebu, haru bertalu
Letih rasa, hati melara

Sesak dada, lenggang sanubari
Sungguh

Inikah anca buana?
Alur kisahnya menggores batinku

 
Kaki tak bisa tuk melangkah

Jiwa tak kuat tuk bangun
Hati tak sanggup tuk merasa

Otak seakan tak mampu tuk menalar
 

Aku hanya bisa berbaring
Bagaikan kayu yang sudah kering

Tak sanggup tuk bergeming
Terdayuh menatap nasib yang miris

Perih, dan pedih
Semuanya terlukis 

 
Terlempar jauh
Terpeleset jatuh
Tergores luka
Luluh-lantah

Antah-berantah
 

SIGMA

Oleh : Biliarto Sastro Cemerson 



“Kakak! Aku takut!” gadis berambut coklat lusuh itu menarik kemeja kakak
tertuanya. Namun, belum sempat kakaknya berbalik, sebuah tangan
mendorong gadis itu. “Bodoh! Jangan berhenti!” Tangis gadis itu semakin
deras, “Tapi aku Lelah, Jake. Aku … tidak bisa lari lagi,” isaknya.
Lelaki bertubuh tinggi di depan mereka berbalik dan dengan cepat
menggendong adik perempuannya. “Tenang saja. Semuanya akan baik
baik saja.” Satu tangannya menggenggam adik laki-laki yang berada di
sampingnya. “Kamu masih kuat?” Jake mengangguk. Kedua anak itu
berlari menghindari tembakan dan ledakan acak yang ada di sekitar
mereka. Tak ada waktu untuk berhenti. Meski peluh membanjiri tubuh dan
rasa sesak harus mencekik dada. Istirahat semenit sama saja dengan
bunuh diri.

DUARRR! Menara jam tempat mereka berlindung beberapa saat lalu
tumbang. Meratakan puluhan bangunan di sekitarnya dalam sekejap.
Tangis sang gadis semakin keras kala manik birunya menangkap ledakan
disertai kepulan asap. Tangannya meremas bahu sang kakak. Jake yang
melihat reaksi mendadak kembarannya penasaran.

“Jangan menoleh, Jake!” teriak kakak tertua. Ia mengelus kepala adik
perempuannya yang gemetar. “Tutup matamu, Jane. Tenang saja. Kita
hampir sampai.”

Setidaknya itulah yang ia harapkan. Mencapai tempat pengungsian warga
sipil di perbatasan. Menghindari pertumpahan darah yang baginya
sangatlah konyol. Demi kepuasan dan ego penguasa, orang tuanya harus
mati. Kini, ia tidak akan membiarkan mereka mengambil adik-adiknya juga

.

CERPEN

Perang dan Saudara
Oleh: Yora Alfrina Massing



Namun, seolah Sang Kuasa menjailinya, sebuah bom kembali jatuh. Kali ini
tepat berada di depan mereka. Ketiga bersaudara itu terlempar ke
belakang. Sang kakak refleks memeluk Jane, sementara Jake terdampar di
lumpur dan tumpukan mayat. Meskipun darah mengalir di kepala, lelaki
berusia tujuh tahun itu masih sadarkan diri.

“Kak Ed … Jane …,” suara Jake yang parau memanggil kedua
saudaranya. Ed yang terbangun duluan langsung melihat keadaan Jane.
Mengetahui adik perempuannya hanya pingsan, ia menoleh ke arah
kembarannya. “Kau baik, baik saja?” Jake mengangguk. Ia mencoba
bangkit, tetapi rasa sakit luar biasa menjalar dari kaki kirinya.

“Kakak baik-baik saja?” Ed bersusah payah menahan teriakan dan air
mata, ia menyerahkan Jane kepada Jake, “Apa kamu bisa bawa Jane
sebentar?” Meski merupakan saudara kembar, tubuh Jane nyatanya lebih
mungil daripada Jake, membuatnya mampu menggendong adik
kembarnya.

Jake berjalan dengan Jane di punggungnya, sementara Ed menyeret kaki
di belakang mereka. Ia berusaha mempercepat langkahnya, tak ingin Jake
memperlambat laju demi dirinya. Ia harus kuat demi keluarganya satu-
satunya. Ia tidak boleh mati.

DUARRRR!
“Ward! EDWARD!” Suara panggilan menyadarkannya ke dunia nyata. Ia
menoleh dan mendapati sosok lelaki berbadan kekar menepuk bahunya
dengan segelas kopi di tangan.

“Apa yang sedang kau pikirkan?” tanyanya sembari menyerahkan kopi dan
meminum soda miliknya.

“Tidak ada.” Lelaki berambut coklat kemerahan itu menatap barisan remaja
berpakaian tantara yang tengah berlari mengelilingi lapangan dengan
pengawas bertubuh besar mengawasi mereka. 
“Hey, Luke. Menurutmu kapan perang ini akan berakhir?”



 Luke meneguk sodanya sekali. “Entahlah. Aku dengar kedua negara
membuat perjanjian damai. Tapi, melihat anak-anak itu masih harus
memegang senapan dan granat, perjanjian itu seperti omong kosong.”

Edward menyeruput kopinya dan tersenyum kecut. “Para bedebah itu
hanya tau cara menyeret kita dalam medan perang dan tertawa melihat
mayat kita.”

“Hey, jangan sampai bos mendengar hal itu atau kepalamu akan menjadi
pajangan rumah.”

“Kau juga sama, payah,” timpal Edward. “Ngomong-ngomong, bos
memanggilmu, tuh.” Lelaki bertubuh tinggi itu dengan cepat melotot ke arah
Luke dan memukul lengannya. “Kau sepertinya benar-benar ingin melihat
pajangan kepalaku.”

“Hey, tenang saja. Kau kan anak emas bos. Semua orang juga tidak akan
percaya padaku jika kukatakan semua yang kau katakan tadi.” Edward
tidak menghiraukan ucapan Luke dan berjalan dengan tenang namun cepat
meninggalkan kantin menuju ruangan bos yang berada di ujung gedung.

Aku juga tidak ingin bekerja di tempat bernoda ini jika bukan karena itu.

Edward mengetuk pintu tiga kali sebelum akhirnya memasuki ruangan. Di
depannya telah tampak sosok pria dengan kumis dan janggut berwarna
coklat keputihan. Badannya pendek dengan rambut setengah botak. Meski
penampilannya tampak seperti kakek tua, namun pria di hadapannya saat
ini pernah menjadi prajurit perang terbaik hingga lima tahun lalu sebelum
akhirnya pensiun dari medan perang dan menjadi pemimpin di sini.
Tatapannya tajam seolah mampu menembus pikiran setiap bawahannya.
Membuat Edward tidak bisa macam-macam dengannya. Terlebih lagi …

Agen Ward, apa kau pernah mendengar mengenai Silentist?”

“Aku dengar mereka sekelompok pembunuh bayaran di perbatasan.
Setidaknya itulah mitos yang saya dengar, Pak.”



Lelaki itu tersenyum puas. “Aku memang tak perlu meragukanmu. Aku
ingin kau menyelidiki mengenai kelompok itu.”

“Tapi, bukankah itu hanyalah mitos dan legenda?” Pria dengan lencana
nama bertuliskan Dwen Tropper berdiri dan menatap jendela di
belakangnya. “Kau tahu, Ward? Mitos dan legenda ada dari fakta yang
dilebih-lebihkan. Jadi, kita bisa mengansumsikan kelompok seperti itu
benar-benar ada.” Ia mengambil rokok yang berada di saku celananya dan
menghirupnya. Edward bisa melihat asap keluar dari balik tubuhnya. “Tiga
orang tentara kita telah lenyap secara misterius sejak seminggu lalu. Satu
di antara mereka telah ditemukan pagi ini dalam keadaan tewas dengan
tusukan di dada dan goresan di lehernya.”

“Dan, Anda berpikir ini bukan ulah pihak barat?”

“Aku tidak mengatakan itu. Tapi, melihat dari penyebab kematiannya,
sepertinya tidak mungkin tentara biasa bisa melakukannya.” Memang aneh
jika tentara yang hanya tahu cara memegang senapan dan bom bisa
menggunakan pisau dengan baik, bahkan sampai tahu letak nadi untuk
membunuh lawan dengan cepat. Perlu keahlian khusus untuk bisa
melakukannya.

“Apakah pihak mereka telah membentuk pasukan khusus untuk menyerang
dengan cara berbeda seperti kita saat ini.”

“Pemikiranmu cukup menarik. Namun, aku punya hipotesis lain.” Ia terdiam
sejenak, menghisap rokoknya sekali lagi sebelum melanjutkan. “Jika
mereka memang pasukan khusus musuh, kenapa tidak langsung
menyerang markas kita? Atau setidaknya mencoba memperluas area
target. Kenapa memilih di perbatasan?

“Perang ini telah berlangsung sangat lama. Meski sekarang perjanjian
damai telah diterapkan, namun mereka pasti akan menyerang kita. Itu jika
musuh kita adalah musuh yang sama sejak bertahun-tahun lalu.”

Itu berarti … pihak ketiga …



"Kemungkinan adanya pihak ketiga juga cukup besar. Menurut saya,
mereka bisa saja orang negara ini atau negara musuh yang memilih untuk
tidak memihak salah satu dan berkeinginan menghancurkannya. Namun,
karena masih merupakan kelompok kecil, lingkup mereka tidaklah besar.”
“Bukankah itu terdengar seperti dongeng, Pak?” 
Lelaki itu tertawa. “Kau benar. Dugaan saja tidaklah cukup. Ini hanyalah
pemikiran dari seorang pria tua. Karena itu, aku ingin kau menyelidikinya.”
“Baik, Pak!”
“Bagus. Aku sudah menuliskan detail misi ini. Kau akan mulai bertugas
malam ini. Semoga berhasil, Agen Ward,” ujarnya sembari menyerahkan
sebuah surat dengan cap lilin di atasnya. Edward menunduk sebagai
bentuk penghormatan dan meninggalkan ruangan.

Di kamarnya yang berada di bilik tentara, ia membuka isi amplop tersebut
dan membaca isinya. Misi kali ini melingkupi pemeriksaan lokasi hilangnya
tentara dan penemuan mayat, serta menyelidiki tempat pengungsian.
Alisnya mengkerut saat mengetahui lokasi tempat pengungsian yang
berada reruntuhan kota dan hutan yang dipisahkan oleh sungai.

“Sudah tujuh tahun, ya.” Manik coklatnya menerawang masa-masa ketika
dirinya berada di lokasi pengungsian tujuh tahun tahun lalu sebelum
akhirnya ia dipindahkan ke tempat ini begitu menginjak usia kepala dua.
Lalu, ia menjadi bagian dari divisi khusus satu tahun terakhir. Divisi mata-
mata yang membuatnya harus menyelesaikan berbagai misi di belakang
layar, membuang seluruh kehidupan lamanya, dan hanya bisa membuat
relasi palsu. Orang-orang di sekitarnya hanya menganggap dirinya menjadi
anak emas, tak lagi harus berada di garis depan. 

Tapi baginya semua itu tidak masalah, mengingat divisi ini paling sering
mendapat luapan informasi. Ia bisa mendapatkan info terbaru mengenai
kondisi perang, genjatan senjata, hingga perjanjian damai yang akurat.
Tapi, sampai sekarang ia belum mendapatkan informasi yang
diinginkannya.



Setelah membaca dan mengingat semua isi dan detail misi, Edward
membakar surat itu dan membuang abunya ke luar jendela. Tak
meninggalkan satu bukti pun. Lelaki itu kemudian mengemasi barang-
barangnya dan meninggalkan gedung tentara. Berdalih memeriksa
kebutuhan logistik tentara di perbatasan, Dengan mengendarai kuda, perlu
waktu enam jam hingga dirinya tiba di lokasi pengungsian.

i gedung tentara berada di pusat kota, sehingga ia masih bisa melihat
suasana kota nan hidup dengan setiap warga melakukan pekerjaan seperti
umumnya. Namun, begitu melewati gerbang kota, Edward harus
menyaksikan 8 kota mati akibat peperangan. Pemerintah belum
mengeluarkan perintah untuk melakukan perbaikan kota dan tidak ada
satupun penduduk yang ingin mengorbankan waktunya untuk membangun
kembali kota dari reruntuhan ketika mereka masih harus berjuang untuk
bertahan hidup. Sehingga, menyisakan reruntuhan bangunan, tanah keras,
dan batang pohon yang masih berdiri kokoh meskipun telah mati.
Pemandangan yang menggali ingatana Edward kala kota kampung
halamannya menjadi seperti itu.

Begitu dirinya tiba, matahari telah berada di ujungnya. Langit berwarna
merah kebiruan dengan rembulan yang malu-malu menampakkan dirinya.
Para pengungsi yang berada di sana sudah tidak sebanyak dahulu.
Kebanyakan dari mereka telah bertemu keluarga dan kerabat, kemudian
pergi ke kota yang masih berdiri. Para lelaki di atas usia kepala dua juga
telah ditarik ke pusat kota untuk menjadi tentara. Menyisahkan wanita dan
anak-anak yang tak memiliki tempat untuk pulang.

Tempat itu menjadi lebih buruk dari sejak terakhir Edward tinggal di sana.
Jika sebelumnya terdapat seorang koordinator yang mengurus kebutuhan
logistik dan pendataan serta dokter dan beberapa tentara, kini tak ada
satupun. Para pengungsi dibiarkan begitu saja di sana. Meskipun
kebutuhan masih dikirim secara rutin, tanpa ada koordinator para
pengungsi harus berebut makanan. Mereka yang kuat akan menerima lebih
banyak, sementara sisanya harus menahan lapar di malam hari. Saat
Edward melangkah di sekitar kemah-kemah pengungsi, ia melihat
beberapa anak yang tengah terbaring lemah.



Bagian dari dirinya tergerak membantu mereka. Mengatur kembali lokasi
pengungsian menjadi lebih baik, sehingga para pengungsi bisa hidup lebih
sejahtera. Namun, ia tidak ingin membuang-buang waktunya. Dengan
menyamar sebagai kerabat yang mencari keluarganya yang hilang, ia
mengumpulkan informasi dari para pengungsi. Tanpa adanya koordinator,
tidak ada yang tahu berapa pengungsi yang berada di sini dan pernah
tinggal di sini. Hal ini membuat Edward memiliki alasan untuk menginap di
pengungsian.

“Selamat pagi, James,” sapa seorang lelaki berusia tujuh belas tahun.
“Selamat pagi, Trax,” balas Edward yang sedang menggunakan nama
“James”.
“Semoga kau bisa menemukan adikmu, ya.” Edward yang tengah
mempersiapkan tasnya tersenyum ramah. “Terima kasih banyak.”

Edward kemudian pergi ke reruntuhan kota yang berada tak jauh dari lokasi
pengungsian. Secara tak terduga tempat penemuan mayat tentara tersebut
berada tak jauh dari lokasi runtuhnya Menara jam. Mengingatkan Edward
akan kenangan pahitnya saat itu.

DUARRRR!

“Kak! Kakak! KAK ED!” Dengan sekuat tenaga, Ed membuka kedua
matanya, samar-samar ia melihat Jake yang terkapar di tanah sembari
memeluk Jane. Tangannya terulur, berusaha menggapai adik-adiknya.
Namun, merangkak pun dirinya tak sanggup. Tangan kanannya mati rasa
dan kaki kirinya tak mampu ia gerakkan. Di sisi lain, Jake berusaha
menggendong adik kembarnya ke arah kakak tertua. Dari tangan kananya
keluar darah yang tidak sedikit. Air mata mengalir di mata Jake. Sembari
terisak, ia menyeret adiknya selembut mungkin ke arah Ed.

Ingin sekali ia mengatakan kepada Jake untuk menginggalkannya dan
membawa Jane ke pengungsian. Namun, suaranya tak kunjung keluar.
Bahkan memanggil namanya pun tak mampu ia panggil. Pandangannya
kian kabur. Kesadarannya kian memudar hingga lelaki itu jatuh dalam
pusar kegelapan.



Begitu terbagun, Ed sudah berada di atas selimut tipis dengan segelas air
di sampingnya. Menurut cerita para pengungsi, ia ditemukan tak sadarkan
diri dengan kaki kiri dan tangan kanan yang patah. Luka di kepalanya juga
tidak dalam. Dan terdapat berbagai luka gores dan lecet di sepanjang
tubuhnya.

“Bagaimana keadaan adik-adikku? Dimana mereka?” Kedua wanita itu
salih menoleh sebelum akhirnya kembali menatap Ed dengan wajah cemas
bercampur takut. “Kami dan para tentara hanya menemukanmu seorang
diri di sana. Mungkin saja mereka sudah−“
“Tidak! Itu tidak mungkin! Mereka ada di depanku. Apa mereka telah pergi
ke tempat ini terlebih dahulu? Apa kalian tidak melihat dua anak berusia
tujuh tahun datang ke sini?”
“Sebelum kamu, tidak ada pengungsi baru lagi hari itu.” Tangan Ed
gemetar. Ia mencoba memikirkan berbagai kemungkinan positif yang
mungkin saja terjadi. “Apakah ada tempat pengungsian lain selain di sini?”
“Hanya ada dua lokasi pengungsian. Satunya lagi berada di sisi barat laut .
Tetapi tempat tersebut sangat jauh.” Para pengungsi berusaha menghibur
Ed yang kala itu berusia lima belas tahun kala itu. Lelaki itu hanya terdiam
dengan tatapan kosong kala itu. Selama seminggu ia hanya makan dan
tidur tanpa adanya harapan untuk hidup. Ia telah gagal. Ia gagal menepati
janjinya pada orang tuanya, pada dirinya sendiri. Tak satupun malam ia
habiskan tanpa mengutuk dirinya sendiri. Bertanya-tanya apakah
semuanya akan berbeda jika ia lebih kuat, jika ia lebih cepat, jika ia bisa
lebih sigap untuk membawa adik-adiknya ke pengungsian. Saat itulah
setiap semua orang telah terlelap, Ed melepaskan seluruh air matanya.
Menangis seperti anak kecil yang kehilangan harta karunnya. Namun, tak
ada satupun yang menjadi tempatnya bersandar sekarang.

Pada hari ke sepuluh, dengan rambut urakan dan mata panda, Ed bertanya
kepada tentara yang berada di sana. “Apakah kedua adikku telah
ditemukan?” Tentara berambut hitam itu menggeleng. “Kami belum
menemukan anak dengan ciri-ciri yang kau sebutkan.” Pria itu menepuk
pundak Ed.
“Apakah ada kemungkinan kedua adikku masih hidup?”



Lelaki itu terdiam sejenak. “Sebenarnya ada. Namun, sangat kecil
mengingat mereka masih muda dan harus berjalan di kondisi seperti ini.”
Ed tersenyum ke arah lelaki itu. “Tidak apa-apa, Pak. Terima kasih.”
Meskipun hanya kata-kata belaka. Meskipun hal tersebut sudah mustahil
saat ini. Ed memutuskan untuk percaya, selama jasad Jane dan Jake
belum ditemukan, mereka berdua masih hidup. Dan Ed terus  mencari
mereka, melakukan apapun demi bisa berkumpul bersama lagi.

Dan kemudian Ed menjalani hidupnya sebagai pengungsi. Mencari
keberadaan kedua anak kembar itu di seluruh tempat pengungsian.
Tubuhnya sendiri telah banyak berubah latihan tentara yang harus ia jalani
serta luka-luka di wajahnya yang membekas. Kedua adiknya juga pasti
telah banyak berubah sejak saat itu.

Ed terbangun dari lamunannya saat suara guntur menyambar. Ia kembali
memperhatikan TKP penemuan mayat tersebut. Darah di sana lebih sedikit
dari dugaannya. Ed menduga tentara itu tidak dibunuh di sini. “Tapi,
kenapa membawanya ke sini?” gumamnya.
Secara tiba-tiba, sebuah pisau melesat ke arahnya. Edward refleks
meloncat ke samping. Otaknya secara relfeks membawanya ke mode
siaga. Ia menajamkan inderanya, melihat sekeliling. Meskipun guntur dan
tetesan hujan terdengar begitu jelas, lelaki itu berusaha untuk mengabaikan
suara itu dan mencoba mendengar suara-suara lainnya. Samar-samar ia
bisa merasakan langkah kaki di balik reruntuhan suatu rumah. Edward
menggenggam pistol di pinggangnya.

Guntur menyambar, hujan turun semakin deras. Pandangan Edward
semakin menurun. Suara-suara di sekitarnya juga semakin terhalang.
Mengingat keadaan yang tidak menguntungkan ini, Edward berlari ke arah
reruntuhan menara jam. Ia tidak bisa menyerang tanpa tahu lokasi musuh.
Pada kondisi ini, musuh sangat diuntungkan. Tapi, jika mundur sekarang ia
akan kehilangan informasi berharga.



Pisau kembali datang menyambar. Kali ini Edward bisa menghindari
serangan tersebut dan membalasnya dengan dua tembakan pistol. Namun,
tembakan itu sepertinya meleset, ditandai dengan tiga buah pisau yang
melesat ke arahnya diikuti sosok berpakaian hitam. Tubuh lelaki itu hanya
setinggi dadanya. Edward sampai terkejut melihat seberapa muda
musuhnya itu. Wajahnya tertutup kain. Lelaki itu menendang ke arah
Edward, kemudian mengincar lehernya dengan pisau. Beruntung Edward
berhasil menghindarinya, tapi kecepatan bocah ini tidak bisa dianggap
enteng. Lengah sekali nyawanya bisa melayang.

Musuh mulai menyerang Edward dengan dua pisau. Ia mengayunkannya
ke arah dadanya dan satu pisau lagi ia arahkan ke pinggangnya. Edward
berhasil menghindar dan tangannya berusaha meraih tangan musuh,
mencoba menghentikan pergerakannya. Tapi ia berhasil menghindar dan
justru memanfaatkan kesempatan itu untuk menggores telapak tangannya.
Musuh mendecih saat serangannya tidak mengenai sasaran. Sementara
Edward memanfaatkan kesempatan ini untuk menekan pelatuk pistolnya.
Musuh yang menyadari bahkan sebelum Edward mengarahkan pistolnya
langsung melompat ke balik reruntuhan menara jam yang terbuat dari batu.
Edward justru memanfaatkan hal ini untuk mengisi peluru pistolnya. Hujan
masihlah terus membasahi mereka berdua, meskipun tak sederas dulu.
Bagus, aku bisa membalikkan keadaan.

Sebuah pisau secara tiba-tiba menyayat lehernya. Darah mengalir deras
bercampur air hujan. Edward yang tidak mengerti apa yang sebenarnya
terjadi dalam sekejap tumbang dengan kepala membentur bebatuan. Rasa
sakit yang sebelumnya tak terasa kini meledak. Pandangannya dengan
cepat memudar. Tepat beberapa detik sebelum kesadarannya hilang, ia
melihat dua sosok berpakaian hitam yang membuka maskernya. Rambut
coklat mereka lusuh terkena air hujan. Namun, hal yang paling
mengejutkan adalah wajah mereka yang begitu mirip. Seolah-olah …
Kenapa … aku tidak menyadarinya …
“Jake, apakah dia sudah mati?” gadis berambut ikat kuda itu berjongkok
menghadap tubuh itu. Tangannya menjulur ke arah leher lelaki bertubuh
tinggi itu. Memastikan denyut nadinya tak lagi terdengar.



"Tenang saja, Jane. Misi kita telah berhasil.” Jane kemudian berdiri. Ia
menatap tubuh tak bernyawa itu dengan tatapan kosong. Ia kemudian
menyatukan kedua tangannya, memasang posisi berdoa. Sementara Jake
hanya melihat kebiasaan adik kembarnya itu dalam diam.

“Sampai kapan kita harus melakukan ini?”
“Sampai kita menemukan Kak Ed. Kau tahu Silentsest memiliki aliran
informasi yang sangat cepat. Jika kita bisa menggunakan itu, kita pasti bisa
menemukan Kak Ed.” Jake terdiam sejenak, menatap mayat tersebut dan
bergumam, “meski harus membunuh sekalipun.”
Hujan perlahan reda. Langit mulai kembali menampakkan warnanya.
Namun, hanya sang Mentari yang enggan keluar dari balik awan. “Lagipula
jika kita tidak menurut, mereka akan membunuh kita. Aku tidak ingin
kehilangan keluargaku lagi.”
“Aku juga.”



KOMA

"Kamu tidak perlu menjadi
luar biasa untuk memulai,
tapi kamu harus memulai
untuk menjadi luar biasa"

-Zig Ziglar



BERHADIAH!!! 
Mendatar
(1)  Diketahui x − y = 10 dan xy = 10.
Nilai  =              ?

(2)  Pada suatu kotak ada sekumpulan
bola berwarna merah dan hitam yang
secara keseluruhannya kurang dari 1000
bola. Misalkan diambil dua bola. Peluang
terambilnya dua bola merah adalah p
dan peluang terambilnya dua bola hitam
adalah q dengan p − q=  . Selisih
terbesar yang mungkin dari banyaknya
bola merah dan hitam adalah

(3)  Misalkan x, y bilangan asli sehingga
2x + 3y = 2020. Nilai terbesar yang
mungkin dari 3x + 2y = ?

(4)  Indonesia merdeka

(6)  Bilangan terbesar x kurang dari 1000
sehingga tepat dua bilangan asli n
seingga    merupakan bilangan asli
adalah

TTS

Menurun
(5)  Di dalam sebuah kerucut terdapat sebuah balok. Volum kerucut 600𝜋 cm3 dan jari-
jarinya 10 cm. Jika tinggi balok setengah tinggi kerucut, maka volum balok terbesar yang
ada di dalam kerucut tersebut adalah

(7)  1 + 3 + 5 + … + 153 =?

(8)  11000000110

(9)  Jumlah bilangan dari jawaban no. 6 mendatar dan jawaban no.5 menurun

Pengumpulan jawaban TTS:
bit.ly/JawabanTTSMatematikabareMei

Pemenang akan diumumkan dan dihubungi oleh tim redaksi


