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THANKS TO 

 
 

First of all, I’m gonna say thanks for reading, to you who keep 
this book in your hands. Terimakasih banyak telah memilih 
Vertical ini sebagai bacaan di antara sekian banyak bacaan-
bacaan yang lain. Juga untuk para pembaca novel The 
Otherspace, thanks a bunch, without you guys, I won’t be able to 
finish this sequel. 

Dan untuk Allah SWT yang Maha Trensenden dengan 
ciptaan-ciptaan yang Agung, terimakasih telah 
menghadirkan kesemuanya itu untuk kami pelajari. Serta 
Bapak dan Ibu, terimakasih atas setiap energi positif yang 
kalian beri selama ini. 

Well then, constructive critisms are always welcomed. 
Feel free to cantact me at : 

Mail : emmavixel@gmail.com 
YM : emmavixel@yahoo.com 
Twitter : @emmavixel 
Facebook : facebook.com/emma.vixel 
Blog : www.vixel.blogspot.com 
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|PROLOG| 
 
 
 
Ketika Otherspace, sebuah team peneliti berbasis parallel 

universe menemukan kembali dunianya yang nyata… 
 
Riset pertama mereka sedikit terkendala dengan 

tertinggalnya Alvis, pimpinan tim mereka, pada dimensi 
lain bernama Pituju. Sebuah dimensi dimana mereka telah 
mampu menembus dan sempat mempelajari berbagai 
komponen dimensi parallel yang terdapat di dalamnya. 
Rena, adalah orang di masa lalu Alvis yang bekerjasama 
dengan para peneliti licik dan ikut andil besar atas 
tertinggalnya Alvis disana. 

Pituju, adalah nama dimensi yang menjadi misteri di 
kalangan para peneliti angkasa raya dan Otherspace lah 
satu-satunya counter penelitian yang mampu menembus 
dan tinggal pada dimensi tersebut beberapa waktu. 
Keunggulan Otherspace dengan keterbatasan peralatan 
namun mereka memiliki kekuatan sistematika pengambilan 
keputusan yang lebih dari peneliti lain membuat beberapa 
peneliti iri dengan mereka. Sehingga keberadaannya di 
Pituju terusik dengan kehadiran peneliti-peneliti lain yang 
bermaksud mencelakai mereka dengan merusak Pituju, dan 
menculik pemimpin mereka untuk disiksa habis-habisan. 
Dan itu semua mereka lakukan juga tak lepas dari faktor 
profit, keuntungan yang nantinya akan mereka raup 
seketika setelah mampu menguasai dimensi lain yang 
fenomenal dengan judul Pituju tersebut. 

Kini Otherspace kembali pada peradaban manusia 
dengan hingar bingar duniawi mereka. Jauh dari dimensi 
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Pituju, jauh dari misteri, jauh dari koordinat pintu gerbang 
yang menghubungkan antara dimensi manusia dengan 
dimensi lain yang berjalan beriringan dengan dimensi 
manusia. Dan tentunya jauh dari segala hal yang membuat 
mereka penasaran. Keempat anggota tim Otherspace, baik 
Justis, Rhema, Gilda, maupun Ida Bagus tak dapat lagi 
menemukan taste of anxious. Rasa gelisah ketika mereka 
harus mengambil keputusan dalam keadaan genting, 
perselisihan kecil sebagai perwujudan eksistensi dari 
masing-masing mereka di kala panik dan keajaiban-
keajaiban yang mereka temui di dimensi Pituju dulu. 
Kecuali Shira, anggota tim yang super bijaksana namun 
misterius, yang bergabung dengan Otherspace setelah 
ditemui di dimensi Pituju yang diduga adalah anak parallel, 
tidak begitu mempermasalahkan mengenai hal ini. 

Kepulangan mereka ke dimensi manusia tak lantas 
dengan mudah membuat mereka tenang karena bisa 
kembali lagi ke paeradaban asal mereka. Dengan kata lain, 
dimensi manusia tidak lalu lebih nyaman dari dimensi asli 
Pituju, atau lebih tepatnya bukan merupakan dimensi yang 
paling nyaman yang mereka rasakan pasca kepulangan dari 
Pituju. Mereka justru semakin tergugah untuk menjelajahi 
kehidupan-kehidupan parallel lain yang mereka yakin 
masih ada beribu dunia parallel yang hidup berdampingan 
dengan dunia manusia. 

Namun sayang, Alvis, seseorang yang selama ini mereka 
yakini mampu memimpin team beridentitas Otherspace 
tersebut sampai berhasil menembus dimensi Pituju, 
tertinggal pada dimensi anak parallel itu, tidak pulang ke 
dimensi manusia bersama-sama dengan kawan-kawannya. 
Otherspace seperti kehilangan salah satu kakinya, sakit dan 
sulit sekali bergerak. Rasa kehilangan mereka begitu 
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membuat mereka terpuruk. Beberapa waktu pasca 
kepulangan mereka, The Otherspce memilih untuk sejenak 
memulihkan segala komponen organ jasmaninya. 
Terutama otak. Mereka mengambil keputusan untuk 
masing-masing agar dapat mengistirahatkan diri setelah 
riset mereka yang pertama sedikit kurang berhasil. 

Secara tidak langsung kehilangan seorang leader 
merupakan suatu pukulan hebat, dentuman keras. Mereka 
seperti tertabrak sebuah tembok besar dan kokoh hingga 
pening dan berimbas pada keseimbangan cara mereka 
berdiri. Sedikit terombang-ambing dengan kebingungan 
bagaiman menentukan langkah selanjutnya. Mereka masih 
belum mampu membiasakan diri dengan keadaannya yang 
tanpa pemimpin, hingga keputusan untuk vakum pun 
mereka sepakati dan sejenak melupakan riset, kembali pada 
kehidupan mereka yang sebenarnya, yang bukan seperti 
ilmuwan, yang bukan semacam sekelompok orang yang 
disibukkan dengan misteri angkasa raya dan teori-teori 
membingungkan dengan rumus-rumus dan penalaran yang 
ekstra high-level, melainkan kembali pada kodrati manusia 
biasa seutuhnya, yang mengutamakan simpati dan rasa 
saling menghormati dan memiliki di tengah keluarga 
mereka. Intinya mereka hanya ingin menyeimbangkan 
kadar nutrisi otak dan hati. Selama beberapa tahun 
belakangan mereka disibukkan dengan urusan 
pengembangan science yang menuntut otak untuk bekerja 
keras. Sekaranglah saatnya mereka membiarkan otak 
mereka beristirahat, memberikan porsi yang sedikit kepada 
logika untuk berfikir. 

Ketika mereka kembali kepada keluarga dan kerabat 
mereka masing-masing, betapa tak dapat dibendung rasa 
haru mereka akan kepulangan salah satu anggota keluarga 
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yang sempat menghilang selama setengah windu lamanya. 
Kecuali Rhema dan Shira. Rhema yang memang sengaja 
mengundurkan diri dari keterkaitan erat dalam keluarganya 
tak dapat merasakan seperti apa yang dirasakan Gilda, 
Justis dan Ida Bagus. Begitupun dengan Shira. Hidupnya 
yang sebatang kara dan penuh misteri membuat Shira 
terbiasa menghadapi hal ini. Juga keseringannya keluar 
masuk Pituju membuatnya tak begitu kaget menerima 
kondisi yang seperti sekarang ini. Yang berbeda adalah, 
Shira tiba-tiba merasa memiliki tanggung jawab yang besar 
akan kepergian Alvis. Rasa bersalah dan sedikit mengutuk 
membuat Shira mengambil keputusan untuk eksis di 
Otherspace sampai pada batas waktu yang belum bisa 
ditentukan, baik oleh Shira maupun oleh personil team 
yang lain. 

Kerabat Gilda yang ada di Jakarta, juga orang tuanya 
yang ada di Medan, mengaharubiru mendengar kepulangan 
Gilda yang secara tiba-tiba dan dengan kondisi yang tak 
pernah mereka duga. Tak jauh berbeda dengan Justis. 
Ibunya yang sangat membanggakan Justis dan sangat 
menyayangi anaknya yang cerdas ini begitu histeris 
menyambut kepulngn Justis. Kali ini Justis pulang tidak 
sendiri. Ia mengajak Rhema untuk tinggal bersamanya, di 
rumah pribadinya yang megah itu yang memang sengaja 
disediakan oleh orang tua Justis untuknya agar bisa hidup 
mandiri. Selain karena rumahnya yang begitu luas itu terasa 
sepi jika harus dihuni oleh Justis sendiri, Justis mengajak 
Rhema karena ia tak ingin Rhema menjadi orang luntang-
lantung pasca mereka pulang dari Pituju. Oleh karena itu, 
tak ada salahnya Justis mengajak Rhema untuk tinggal 
bersama. 
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Sedangkan Shira? Ia memilih untuk menikmati 
dunianya sendiri, menyaksikan teman-temannya berbahagia 
dengan kehidupannya yang normal. Kadang terbersit dalam 
pikiran Shira tentang ketidakadilan tuhan mentakdirkan 
dirinya hidup pada sebuah teka-teki yang sulit terpecahkan 
semacam ini. Jauh di lubuk hatinya ia menginginkan 
kehidupan yang normal layaknya kebanyakan manusia 
dengan kasih sayang dari orang tua, teman bahkan lawan 
jenis. Namun sifat bijaksana dari seorang Shira yang 
memang telah menjadi aral khasnya membuat Shira selalu 
berfikir positif hingga ia benar-benar bersyukur telah 
dipertemukan dengan Otherspace, team solid dengan 
kekompakan dan rasa kekeluargaan yang luar biasa. 

Hingga tibalah saatnya mereka memutuskan untuk 
kembali lagi pada penelitian. Mencari jawaban atas 
menghilangnya leader mereka dan menjelajahi sekonsep 
demi sekonsep kemisteriusan dunia parallel. 

*** 
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|SATU| 
 
 
 

Adalah HzGi, sebuah software buatan Gilda yang 
digunakan sebagai pendeteksi tabrakan gelombang untuk 
menentukan pintu gerbang yang merupakan celah antara 
dimensi manusia dengan dimensi Pituju. Hanya berbekal 
software sederhana itu mereka mampu melakukan 
perjalanan menuju sebuah dimensi parallel universe 
bernama Pituju itu. Sedangkan sebuah bangunan tua yang 
nampak seperti rumah hantu, mereka jadikan sebagai 
markas mereka untuk menjajal keakuratan HzGi tersebut. 
Dan hasilnya riset pertama mereka berhasil dan merupakan 
awal dari menanjaknya karir penelitian mereka. 

Pak Hasan, adalah seseorang yang dijadikan nara 
sumber oleh Otherspace untuk memberikan mereka 
informasi tentang gambaran keadaan gedung tua itu setelah 
mereka berhasil menembus dimensi Pituju. 

“Saya sudah memperingatkan orang-orang itu agar 
jangan mendirikan bangunan disana sebelum sang 
empunya barang-barang itu pulang.” Ujar Pak Hasan ketika 
sedang berada di tengah-tengah Otherspace dalam selidik 
mereka. 

Hanya sebatas percakapan-percakapan ringan sebagai 
permulaan bangkitnya Otherspace kembali. Mereka 
mencoba menelusuri apa-apa yang terjadi sepeninggalan 
mereka ke Pituju, terutama yang terjadi pada koordinat 
pintu gerbang menuju dimensi Pituju. 

“Sebenarnya bukan hanya saya, beberapa warga lain 
yang sedikit banyak mengikuti perkembangan bangunan itu 
juga memperingatkan begitu. Tapi mereka tak pernah 
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menggubris. Dan lagi-lagi orientasinya hanya ke profit.” Pak 
Hasan adalah salah satu warga yang tinggal di sekitar 
gedung tempat koordinat pintu gerbang menuju Pituju itu 
berada. 

“Ketika itu saya mendapati mobil anda terpakir tepat di 
depan gedung itu. Mulanya saya tak peduli dengan 
keberadaan mobil anda, sama seperti warga lain yang tak 
mau peduli dengan apapun yang terjadi di bangunan itu. 
entah itu kejadian yang semisterius atau senormal apapun, 
mereka memilih untuk menutup mata daripada harus 
mengambil resiko besar yang menyangkut nyawa mereka. 
Hingga selang beberapa minggu saya masih melihat mobil 
anda berada di sana. Saya mulai terusik dengan 
pemandangan yang membuat mata saya janggal, juga 
gelisah dengan keadaan warga sekitar. Saya khawatir kalau-
kalau ada orang yang tidak bertanggungjawab masuk ke 
dalam bangunan itu dan mengusik segala sesuatu yang ada 
di dalamnya yang nantinya akan berimbas buruk pada 
warga kami.” Pak Hasan terus menjelaskan serangkaian 
demi serngkaian kronologi cerita yang terjadi sesaat setelah 
Otherspace berhasil menembus dimensi Pituju pada riset 
pertamanya. 

“Lalu saya beranikan diri untuk masuk ke dalam 
bangunan tersebut untuk memastikan apa yang terjadi di 
dalamnya. Di dalamnya saya dapati sebuah laptop, tas 
ransel dan beberapa piranti yang lain.” 

“Keadaan laptop saat itu bagaimana Pak?” Gilda 
bertanya di sela-sela penjelasan Pak Hasan. 

“Seperti terbakar namun hanya pada bagian layarnya 
saja. Sedangkan barang-barang yang lain masih utuh hanya 
saja nampak lebih berdebu. Itu yang sempat saya herankan. 
Ketika barang-barang lain masih berada dalam keadaan 


