
 

 

 

 

 

 

 

AIRISH: Akademi 

Ardy Kresna Crenata 

 

AKU DIHINGGAPI KEBUTAAN UNTUK BEBERAPA LAMA. 

Lagi-lagi aku seperti berada di dimensi lain. Terasing. 

Kucoba untuk berteriak. Tapi tak ada sedikitpun suara 

yang muncul. Aku yakin ini mimpi. Atau  bisa jadi 

semacam jeda seperti yang kualami tadi siang. Oh ya, 

tadi siang aku tertolong. Dua orang itu, kemana 

mereka? Ah, bukankah mereka membawaku ke tempat 

ini. Tapi di mana ini? Aku masih belum bisa merasakan 

keberadaanku. 

 “Dia belum sadar juga?” tanya seseorang. Aku 

masih dalam keadaan buta. Tapi bisa kudengar suara itu 

dengan jelas. Suara laki-laki. 

 “Sebentar lagi. Denyut nadinya sudah stabil.” 

Kali ini suara perempuan. Aku kenal suara ini. Ini pasti 

perempuan serba putih yang menolongku tadi. 

 “Aku tak percaya dia melakukan itu. Aku tak 

akan percaya jika bukan Andy sendiri yang 

mengatakannya.” 

 “Ya. Aku juga terkejut. Wanita ini hebat.” 



 “Lebih hebat dari Andrea?” 

 “Hmm… tidak. Tapi dia punya potensi untuk 

itu.” 

 “Lihat! Dia bergerak.” 

 Aku mulai bisa menggerakkan jemariku. 

Perlahan kurasakan kembali kelima inderaku. Ada 

dingin yang menghampiri kulitku. Mungkin AC. 

 “Denyut nadinya stabil. Dia baik-baik saja.” 

Suara perempuan itu membuatku tenang. 

 Aku mencoba membuka mata. Silau. Cahaya 

lampu yang begitu terang membuatku menutup mata 

kembali. Tapi setelah kucoba membukanya lagi, tak 

sesilau tadi. Aku masih mencari-cari bentuk yang 

kukenali. Ada lampu putih di atasku. Cukup panjang. 

Langit-langit putih bersih. Di samping kiriku dua orang 

itu berdiri. Si perempuan serba putih tersenyum. 

 “Bagaimana keadaanmu, Sayang?” katanya 

lembut. 

 “Baik,” jawabku. 

 “Andy ingin bicara denganmu …” kata lelaki di 

sampingnya. 

 “Biarkan dia istirahat dulu,” sergah si 

perempuan. 

 “Setengah jam,” kata si lelaki mengarahkan 

telunjuknya kepadaku. Lalu ia pun pergi meninggalkan 

kami berdua di ruangan ini.  

 “Dasar prajurit,” kata perempuan di dekatku ini 

setelah lelaki itu pergi. 

 Aku mencoba bangkit tapi seketika seluruh 

tubuhku seperti sakit. Otot-otot lengan dan kakiku tak 

bisa begitu saja digerakkan. 

 “Jangan dulu bergerak, Sayang. Kau belum 

sepenuhnya pulih. Kau perlu istirahat.” 



 Dia memaksaku kembali berbaring. Aku benci. 

Tapi sepertinya ini yang terbaik sementara. 

 “Aku di mana?” tanyaku. 

 “Di tempat yang aman, Sayang.” 

 “Aman?” 

 “Ya. Kau tak perlu takut apa-apa lagi. Di sini 

kami akan membantumu mengembangkan bakatmu. 

Dan kau akan baik-baik saja.” 

 “Kalian ini pengurus sebuah organisasi? LSM?” 

 Dia tersenyum. 

 “Kini kau sedang berada di sebuah akademi. 

Nanti Andy akan bercerita lebih banyak. Sebaiknya kau 

rebahkan dirimu dan berhentilah bertanya-tanya. 

Sekarang minum obat ini.” 

 “Apa ini?” 

 “Semacam vitamin. Itu akan membuatmu bugar 

dalam beberapa menit.” 

 “Kau dokter?” 

 “Semacam itulah.” 

 “Mengapa kau menolongku? Mengapa kalian 

menolongku? Dan mengapa aku dibawa kemari?” 

 “Sudah kubilang istirahatkan dirimu dan jangan 

banyak bertanya dulu. Nanti Andy akan menjelaskan 

semuanya padamu.” 

 Dia lagi-lagi tersenyum. Senyumnya sungguh 

menyenangkan. 

 “Andy itu siapa?” 

 “He’s our leader, Honey,” katanya sambil 

memberiku segelas air. Aku pun meminum obat itu. 

*** 

 

AKU memasuki ruangan yang hanya memiliki dua 

warna. Hitam dan putih. Tapi entah bagaimana kedua 



warna ini dipadukan sehingga ruangan ini kelihatan 

segar. Arsitektur inferiornya genius. 

 “Bagaimana keadaanmu?” tanya seorang lelaki 

yang muncul dari kamar mandi. Lelaki ini yang 

menolongku tadi. 

 “Jauh lebih baik,” jawabku. 

 “Baguslah. Silahkan duduk.” 

 Aku duduk. Kami kini berhadapan dengan hanya 

dibatasi meja. 

 “Tempat apa ini?” tanyaku lebih dulu. 

 “Ini semacam akademi. Di sini kau akan belajar 

mengendalikan dan mengembangkan bakatmu. Kau 

akan menjadi sangat hebat …” 

 “Aku tidak pernah bilang ingin tinggal di sini,” 

kataku memotong. 

 “Kau yakin?” ia memiringkan kepalanya ke 

kanan. 

 Aku diam sejenak. 

 “Aku berterima kasih karena kalian sudah 

menolongku. Tapi aku tidak bisa tinggal di sini. Aku 

harus … pulang.” Aku sedikit menggigit bibirku ketika 

mengucapkan kata terakhir. 

 “Well, sepertinya kita akan sedikit jalan-jalan, 

Airish,” katanya sambil berdiri. 

 “Dari mana kau tahu namaku?” aku heran. 

 “Aku tahu,” katanya sambil berjalan menuju 

pintu. “Ayo. Kuajak kau berkeliling.” 

 Dia pun membawaku menelusuri lorong yang 

berbeda dengan yang tadi kulewati. Ini bukan lantai 

dasar. Mungkin lantai tiga atau empat. Kami melewati 

beberapa jendela. Beberapa pintu. Ruangan-ruangan itu 

kosong. 

 “Di ruangan-ruangan ini biasanya kuliah 

berlangsung,” kata Andy. 



 “Kuliah?” 

 “Ya. Tapi sekarang mereka sedang praktek. 

Mereka sedang dilatih bagaimana mengendalikan bakat 

yang dimilikinya.” 

 “Mereka itu siapa? Dan apa yang dimaksud 

dengan bakat?” 

 “Kau akan melihatnya sendiri.” 

 Kami masuk lift dan turun dua lantai. 

 “Apa yang kau maksud dengan bakat?” tanyaku 

lagi. 

 “Hahaha. Kau benar-benar tak sabaran.” 

 Kini kami memasuki sebuah ruangan yang 

tadinya kukiran adalah gymnasium.  Tapi ternyata lebih 

mirip laboratorium dengan beberapa ruang yang 

disekat. Dan yang lebih menarik lagi adalah udara 

terbuka. Entah bagaimana tapi sepertinya ruangan ini 

diselubungi kaca. Seperti rumah kaca. Hanya saja aku 

bisa merasakan udara terbuka. Ada angin. Mungkin ada 

semacam ventilasi di beberapa tempat. 

 “Kau ingat apa yang kau lakukan tadi di 

stasiun?” tanya Andi tanpa berbalik. 

 “Hmm.. aku tak yakin.” 

 “Kau melumpuhkan sepuluh orang itu sendirian. 

Itu mengesankan untuk seseorang yang tidak 

mengetahui bakatnya sendiri.” 

 “Memangnya apa yang tadi kulakukan? Kukira 

itu tadi kalian.” 

 “Kami baru beraksi setelah kau kelelahan, 

Airish. Kau sudah menyelamatkan hidupmu sendiri. 

Bersyukurlah dengan bakat yang kau miliki ini.” 

 Aku masih tak begitu mengerti apa yang 

dikatakannya. Aku berbakat? Yang benar saja? 

 “Kau tidak ingat apa-apa ketika kau 

melumpuhkan mereka?” tanya Andy lagi. 



 “Yang kuingat hanya gelap. Lalu tiba-tiba 

mereka sudah bertingkah aneh.” 

 “Hmm..” Andy mengangguk-ngangguk. “Lihat !” 

katanya menunjuk ke arah jam dua. “Itulah yang 

kusebut berbakat.” 

 Di dalam ruangan yang dindingnya hanya kaca 

itu kulihat seorang anak perempuan berambut pendek 

sedang duduk. Dia seperti mencoba fokus atau 

sejenisnya. Di hadapannya seekor kucing sedang 

menikmati susu yang mungkin sengaja diberikan untuk 

mengalihkan perhatiannya. Aku harus menunggu 

beberapa detik sebelum akhirnya kucing itu tiba-tiba 

diam. Diam. Sama sekali tak bergerak. Bahkan lidahnya 

pun masih menjulur. Kulihat anak itu tersenyum lalu 

menutup mata. Dan kucing itu kembali bergerak seolah-

olah tak ada yang terjadi. 

 “Time-delayed?” tanyaku melirik Andy. 

 “Semacam itulah,” katanya tersenyum. 

“Sekarang coba lihat itu!” Andy menunjuk ke arah jam 

sebelas. 

 Di dalam ruangan yang juga dindingnya hanya 

kaca itu ada seorang laki-laki. Remaja kukira. Belum juga 

sempat berkedip aku dikejutkan dengan 

kemampuannya menggerak-gerakkan benda tanpa 

menyentuh. 

 “Apa itu?” tanyaku. 

 “He’s a chrystal child,” jawabnya. “Dia bisa 

menggerakkan benda melalui pikiran. 

 “Serius?” 

 “Ya.” 

 Lalu Andy pun membawaku melihat-lihat bakat-

bakat lain. Ada banyak jenis bakat berbeda. Beberapa 

ada yang sama. Ada yang bisa menampilkan ilusi. Aku 

sempat linglung dibuatnya. Ada yang bisa menempel di 



kaca seperti cicak. Ada yang bisa menggelantung di 

langit-langit seperti kelelawar. Bahkan ada juga yang 

bisa menembus kaca. Aku benar-benar kaget ketika 

melihatnya. Kulihat sebagian lengannya berada di luar 

dan sisanya di dalam. Lalu perlahan tanganitu ditarik 

masuk sehingga semuanya di dalam. Luar biasa. Aku tak 

menyangka hal-hal seperti ini nyata. Ataukah ini semua 

hanya ilusi? Entahlah. 

 “Apakah akademi ini ilegal? Maksudku 

tersembunyi?” 

 “Tersembunyi, iya. Tapi ilegal, tidak. Kami tak 

mungkin bisa membiayai semua ini sendiri. Akan 

menghabiskan banyak uang. Untuk itu kami mencoba 

mendekati pemerintah dan positif. Mereka menyambut 

baik akademi ini. Tentunya mereka pun diuntungkan. 

Dalam sebulan sekali mereka akan berkunjung untuk 

melihat apakah ada sosok yang mereka butuhkan dan 

siap melakukan tugas.” 

 “Tugas?” 

 “Ya. Semacam agen rahasia. Begitulah. Sampai 

saat ini keberadaan akademi ini hanyalah ilusi.” 

 “Berarti hanya orang dalam yang tahu akademi 

ini?” 

 “Ya.” 

 “Dan itu artinya mereka yang sudah tahu tak 

bisa pergi begitu saja?” 

 “Cerdas. Kami tak bisa membiarkanmu pergi 

begitu saja setelah melihat semua ini. Lagipula bisa 

menjadi sangat hebat, Airish.” 

 “Bagaimana kalau aku memaksa?” 

 “Well, sepertinya kita masih harus pergi ke satu 

tempat lagi.” 

 Kali ini kami berjalan ke sebuah pintu darurat. 

Di baliknya ada tangga memutar dan kami 



menuruninya. Sebelum sampai di ujung anak tangga, 

ada sebuah lift. Kami masuk. Lalu turun tiga lantai. 

 “Bawah tanah?” tanyaku. Andy mengangguk. 

 “Tentu saja ada orang yang keras kepala dan 

ngeyel,” katanya ketika kami keluar dari lift. “Disiplin itu 

perlu. Untuk itulah ruang bawah tanah ini ada.” 

 Ada beberapa pintu di sepanjang lorong ini. 

Semuanya dari besi. Mungkin ini semacam penjara. 

 “Tak ada yang giliran jaga?” tanyaku. 

 “Itu tidak diperlukan,” katanya tersenyum. 

 Ia membuka salah satu jendela di salah satu 

pintu. Ia menyuruhku melihatnya. Mengerikan. Yang 

kulihat bukan seperti manusia. Dia lebih seperti hantu. 

Rambut hitamnya acak-acakan. Matanya kelam disertai 

kantung mata yang tebal. Ia menyeracau dengan bahasa 

yang tak kumengerti. Atau mungkin aku tidak cukup 

jelas mendengarnya. 

 “Kami tak bisa membiarkan pengacau 

mengganggu kami,” kata Andy. Tangannya memegang 

pundakku. “Kami akan membuatnya gila jika dia begitu 

keras kepala.” 

 Kuperhatikan lagi perempuan di dalam sel itu. 

Aku yakin ia sangat cantik. Tadinya sangat cantik. Tapi ia 

kini sunggu mengerikan. Bahkan aku pun tak ingin 

dekat-dekat dengannya. Ia benar-benar seperti hantu. 

 “Sepertinya aku tak punya pilihan lain,” kataku, 

“Selain tinggal di sini.” 

*** 

 

   

 


