
Prolog 

Jon melayang keluar dari tubuhnya yang mengejan keras di kursi mobil. Dia bisa melihat buih 

air liur mengalir dari mulutnya. Tangannya mengepal keras menahan sakit. Pupilnya liar 

melepaskan pandangan ke atas. Dia terguncang berkali-kali. Jon ingin kembali ke dalam 

tubuhnya dan terbangun. Dia berteriak pada perempuan yang menangis di sampingnya dan 

laki-laki di balik kemudi yang terlihat panik.  

Di London, Tika masih berkutat dengan esainya. Esai perdana setelah belasan tahun tidak 

menulis artikel akademis. Tika lebih banyak menghabiskan waktu untuk memilih kata-kata 

ketimbang memikirkan isi. Telepon genggamnya bergetar, Putri menelponnya dari Jakarta  

 “Iya Put, ada apa?”  

“Mbak, teman lu sakit apa ini?” Putri terdengar panik di seberang sana “Jon kejang Mbak, 

kayak orang stroke. Dia punya darah tinggi ga mbak? Gue panik ini, dia sakit apa sih? Pak 

Jajang dan gue bingung setengah mati. Nanti kalau dia mati di sini gimana? Kami harus 

gimana?”  

Tika panik, berdiri dan berlari ke luar perpustakaan agar tidak mengganggu orang lain 

“Waduh Put, Bagaimana ini? sumpah gue nggak Jon punya penyakit apa? Beneran. Dia nggak 

cerita apa-apa sebelum ke Jakarta. Aduh.” Tika mencoba berpikir keras apa yang harus Putri 

lakukan, suara kawannya itu semakin parau karena tangis dan panik. “Put, bawa dia ke rumah 

sakit Put. Pakai uang lu dulu ya, yang penting selamat dulu.”  

“Iya Mbak, ini mau ke rumah sakit.”  

“Put, terus kabari gue yak. Begitu sampai di rumah sakit atau pas Jon sadar, langsung telpon 

gue.”  

Dengkul kaki Tika melemas, dia terdiam di teras perpustakaan dalam udara yang semakin 

dingin. Dadanya berdebar kencang.  

 

Jon bisa mendengar percakapan Putri dan Tika di telepon. Dia berteriak minta dibangunkan 

oleh Putri, oleh Tika dan Pak Jajang. Siapa saja, bangunkan. Jon belum ingin pergi selamanya 

dari tubuh itu. Ada janji yang harus dia tepati.  



Beberapa menit kemudian, Jon kembali ke dalam tubuhnya yang penuh peluh. Putri masih 

menangis di sampingnya. Membukakan kancing baju, mengguncangnya agar dia terbangun, 

dan membersihkan liur di bibirnya. Wajah Jon memerah menahan emosi, antara marah karena 

kumat di tengah orang yang baru dia kenal, sedih, dan risih. Matanya membuka kembali, 

tubuh yang mengejan, kembali melemas. Dia kehabisan tenaga, kerongkongannya kering dan 

pedih. Dia mencoba menyeimbangkan tubuhnya untuk duduk tegak tapi tak bisa, tubuhnya 

kembali terkulai lemah di bangku kursi. Jon berusaha menarik seluruh energi agar tetap sadar. 

Sejenak dia tak tahu ada dimana. Bunyi klakson mobil di belakang menyadarkannya, dia ada 

di Jakarta.   
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1. 

Berbekal cuplikan layar, Tika keluar dari pesawat yang mengantarkannya 16 jam perjalanan 

Jakarta – London. Perjalanan yang membuatnya berkali-kali tertidur dan bermimpi lalu 

terbangun kaget, sudah sampai dimana? Di London atau di alam baka? Berkali-kali dia 

mengetuk layar monitor di depannya untuk mencari tahu posisi pesawat. “Jangan-jangan 

kalau ada di atas daerah konflik terus pesawat ini tiba-tiba kena rudal nyasar gimana?” lalu 

hatinya menjawab sendiri, “ya tidak apa-apa. Orang mati ya mati saja, memangnya bakal 

merasa apa?”  

Lalu dia akan kembali tertidur sebentar, bangun kembali untuk membaca buku yang 

dibawanya berjudul “No Place To Hide” yang ditulis oleh Glenn Greenwald. Buku yang 

bercerita tentang perjalanan Edward Snowden membocorkan rahasia agen intelejen Amerika 

Serikat, NSA, 2013. Buku yang membuatnya terusik hidup di masa yang semua hal 

terkoneksi internet. Buku yang membuatnya gemetar karena tahu setiap langkahnya di dunia 

maya lewat perangkat apa pun akan selalu terekam oleh perusahaan pemilik aplikasi yang 

kapan pun dibutuhkan akan diawasi oleh negara, persis seperti yang dituliskan George Orwell 

sebagai Big Brother. Pilihan hidup sepertinya banyak, tapi sebenarnya tidak karena yang 

disuguhkan dalam layar internet adalah hasil rekayasa algoritma setelah membaca kebiasaan 

penggunanya, termasuk Tika. Didekapnya buku itu erat-erat, lalu pesan sahabatnya seorang 

pengacara publik kembali ke benaknya, “ingat, jangan pakai kartu kredit di sana ya. Nanti 



diretas orang, bisa bobol semua.” Tika menghela napas. Betapa sebagian hidupnya mendadak 

tak lagi jadi miliknya sendiri.  

Petualangan hidupnya akan dimulai di sini, di kota yang selama ini hanya dia kenal lewat 

film. Serial Sherlock Holmes yang membuatnya menggebu-gebu memilih Inggris sebagai 

kota tujuan petualangan berikutnya untuk meraih pendidikan lebih tinggi, strata dua. Aksen 

Inggris Benedict Cumberbatch membuatnya jatuh cinta pada Inggris. Tapi pilihan kota 

London, itu perkara dia anak Jakarta.  

“Lu itu anak kota, yang tengah malam terjaga lalu naik taksi ke pengkolan Sarinah dan 

nongkrong sampai pagi. Lu masuk angin kalau nggak makan nasi, ya kan. Sudah pilih 

London aja. Lebih mirip Jakarta, segalanya ada,” kata Sarie, sahabat yang dengannya Tika 

membangun usaha bersama.   

Jadilah pilihan Tika jatuh pada London, ditambah iming-iming mimpi bertemu para selebritas 

idolanya, Benedict Cumberbatch, Sting, Salman Rushdie, Tariq Ali, Jeremy Corbyn, Daniel 

Radclief, James McAvoy, Jude Law, Neil Gaiman dan masing panjang lagi daftar yang 

dibawanya. Seseorang hanya bisa bermimpi, tapi kalau ada kesempatan, Tika percaya 

mimpinya bisa mewujud nyata. Buktinya dia berhasil mendaratkan kakinya di kota London 

ini dengan berbekal beasiswa dari pemerintah Inggris dan mengalahkan ribuan pelamar 

dengan mimpi yang sama besar dengannya. Dengan iming-iming ijazah dari luar negeri, Tika 

bisa mendapatkan apa yang dia mau. Di negeri yang menghamba kehidupan modern yang 

serba kebarat-baratan, ijazah itu seperti emas yang akan membuatnya naik derajat.  

“Tapi lu jangan ikutan berubah ya. Jangan sok keminggris cuma karena belajar di Inggris. 

Jangan sombong dengan ijazah lu ya. Tetaplah jadi Tika yang sekarang,” Sari berpesan saat 

mengantarkannya di Bandara Soekarno Hatta.  

“Yang bakal berubah cuma berat badan Sar. Tenang aja.”  

Tika tiba-tiba teringat bekal rendang dan teri kacang yang dibuat ibunya dengan penuh cinta. 

Sepanjang proses mengaduk rendang, ibunya terus menangis. Tika tidak bisa membedakan 

tangisan sedih karena akan ditinggal selama satu tahun, atau tangisan haru karena anak 

bungsunya akan pergi sekolah. Lagi-lagi ini adalah mimpi, mimpi Ibu yang menginginkan 

anak perempuannya untuk mandiri dan sekolah setinggi-tingginya. “Kalau ibu tak mampu 

mewujudkan mimpi sekolah tinggi karena biaya dan tekanan keluarga memaksa ibu menikah, 

maka kamu yang harus berangkat mewujudkannya. Sebut nama Ibu setiap kali kamu 



mengagumi segala hal yang kamu temui di London. Ibu bahkan tak berani 

membayangkannya,” kata Ibu sambil memeluk Tika saat melepasnya pergi.  

 

Antrian panjang di bagian imigrasi membuat Tika hampir terjatuh karena beratnya tas 

punggung yang dibawa. Sedangkan isi koper ukuran L itu dua pertiga ruangnya diisi bahan 

makanan, ada kerupuk kering, beberapa kaleng gudeg, dua puluh bungkus bumbu instan, 

reginang, mie instant, bubuk cabe, rendang dan teri kacang dari ibu. Lalu tas punggung 

berukuran 75 liter dan tas ransel harian yang berisi dokumen penting yang akan 

menyelamatkannya selama satu tahun. Duduk selama 16 jam di dalam 


