
 

MASALAH KESEHATAN 

32 Februari 2035: Hari Kesehatan Anak Nasional kota Starlink 

Sore yang cerah di langit kota Starlink, segerombolan burung bertebaran 
memamerkan keindahan suaranya dan bergegas menuju sarangnya. Matahari 
mulai mengendurkan sinarnya di atas langit biru. Pepohonan yang menghijau 
menghiasi jantung kota Starlink. Ah, sungguh indah kota yang satu ini. Gedung-
gedung pencakar langit menjulang tinggi bak menantang bumi. Ketinggian 
Gedung pencakar langit melebihi Burj Khalifa di Dubai atau Shanghai Tower di 
China. Hiruk pikuk kendaraan nan canggih, seperti taksi 1 pintu yang memiliki 
kecepatan 500 km/jam, melebihi mobil Bugatti Chiron. Ada lagi, becak tanpa 
awak yang bersayap dua dan terbuat dari besi tempaan terbaik yang mampu 
menampung 20 orang sekaligus menuju ke stasiun bawah tanah Starlink 
Underground. Kesibukan juga tertampang nyata di setiap sudut kota futuristik 
yang dihuni oleh 40 penduduk yang super wow.  



 Sementara itu, di lain tempat, diatas langit kota Starlink. Ingat, diatas langit 
masih ada langit, yaitu DeskThink LAB, tempat berbentuk kapsul terbang 
berwarna pink yang terbuat dari ekstrak lapisan krypton dari planet Stegorius, 
planet yang kabarnya sudah punah. DeskThink LAB adalah pusat dari setiap titik 
nadir kehidupan di kota Starlink. Lab tersebut memantau jalan-jalan, rumah, 
gedung, tempat umum, restoran, sekolah, rumah sakit, mall,taman yang ada di 
kota Starlink melalui 10.000 cctv yang terpasang di sisi sudut kolong kota 
tersebut. Manakala timbul permasalahan di kota tersebut maka secara otomatis 
sinyal peringatan yang ada di lab akan berbunyi dan itu tandanya sang pengontrol 
DeskThink LAB beraksi.  

Madam Esme, sosok yang cekatan dan bijak dalam menghadapi segala 
sesuatu sedang berkumpul dengan Magnifico G2 di markas. Magnifico G2 adalah 
superhero kota Starlink yang diciptakan Madam Esme untuk mengatasi masalah 
dengan design thinking. Mereka adalah Sir Peek a Boo, Lady Ave, Senorita 
Thinkerbeth dan Doctor Boombastic. Masing-masing memiliki spesialisasi yang 
berbeda.     

Tiba-tiba implan chip Madam Esme memberi tanda.  

“Saya mendeteksi ada masalah terjadi di salah satu keluarga Starlink, yaitu 
keluarga Arsenic. Tugas kalian untuk mengatasinya, selamat bertugas!” kata 
Madame Esme. 

Serentak Magnifico G2 bersuara tegas, “ Siapppp Madam Esme!”   

Magnifico G2 mulai bergerak untuk mencari tahu masalah apa yang terjadi 
di keluarga Arsenic. Sir Peek A Boo terlihat memakai kacamata pemindainya 
untuk mencari tahu sumber masalah yang terjadi di keluarga Arsenic. Seketika itu 
juga, muncul data-data tentang keluarga tersebut mulai dari riwayat hidup, 
golongan darah, hobi, kesehatan, keuangan, binatang peliharaan, hubungan 
mereka dengan tetangga dan masih banyak sekali, komplit. Kacamata pemindai 
Sir Peek A Boo mulai memproses data dan menyebarkannya ke setiap tentakel 
informasi yang ada di sekujur tubuhnya. Data itu mulai disaring dan akhirnya 
didapatnya sebuah kesimpulan tentang apa yang terjadi dengan keluarga Arsenic. 



 Keluarga Arsenic terdiri dari bapak Arsenic, ibu Chlorin dan ketiga anaknya 
bernama Argon, Calcium dan Scandium. Keluarga ini adalah keluarga yang sangat 
memperhatikan kebersihan rumahnya serta anak-anaknya. Mereka tidak akan 
membiarkan setitik noda pun hadir di teras atau ruang bermain anak-anak 
mereka. Ibu Chlorin sangat memanjakan anak-anaknya sedari kecil. Mereka tidak 
diperkenankan untuk mencuci tangan mereka sendiri. Semua ditangani oleh Ibu 
Chlorin sendiri karea Ibu Chlorin tidak mau ada sisa-sisa kuman yang masih 
menempel di tangan mereka. Begitupun pada saat mandi dan setelah pup, 
mereka akan langsung ditangani oleh Ibu Chlorin. Sir Peek A Boo tidak tinggal 
diam menghadapi masalah ini. Ia akhirnya datang menemui keluarga Arsenic 
untuk meneliti lebih jauh tentang masalah yang terdeteksi oleh tentakelnya. 

“ Halo, selamat siang Ibu Chlorin dan anak-anak, apa kabar?” sapa Sir Peek 
A Boo dengan ramah menggemaskan. 

“Kabar baik Peek, ada apa gerangan sampai dirimu turun dari DeskThink 
Lab kemari?” tanya Ibu Chlorin tak kalah ramahnya. 

Sambil makan dan minum yang disuguhkan oleh Ibu Chlorin, Sir Peek A Boo 
berhasil mengumpulkan data dan kemudian melaporkan kepada Madam Ese.   

 Sir Peek a Boo menjabarkan beberapa hal berkaitan tentang kesehatan 
keluarga Chlorin, terutama anak-anak mereka. Pertama, keluarga Chlorin dikenal 
sangat higienis dan protektif terhadap kebersihan rumah dan juga anak-anaknya. 
Saking protektifnya, ibu Chlorin sampai-sampai lupa mengajarkan kepada anaknya 
Calcium dan Scandium menjadi mandiri dalam hal toilet training. Sedangkan, anak 
bungsu Ibu Chlorin yaitu, Aryon (3 tahun), sudah lumayan dalam hal toilet 
training. Perilaku super bersih yang diterapkan Ibu Chlorin pada Calcium dan 
Scandium rupanya berdampak buruk pada keduanya. Tingkat melihat jijik pada 
kedua anak ini boleh dibilang keterlaluan. Melihat noda sedikit saja langsung 
menjerit-jerit. Oleh sebab itu mereka tidak bersedia pup sendiri. Tentunya ini 
berawal dari didikan Ibu Chlorin sejak mereka bayi. Di sekolah maupun dirumah, 
karena tidak terbiasa pup sendiri, Calcium dan Scandium suka menahan hasrat 
pupnya apabila mau membuang air besar. Mereka baru mau pup apabila ada Ibu 



Chlorin atau orang lain yang membantunya. Ini tentunya berdampak buruk bagi 
kesehatan perut Calcium dan Scandium.  

Setelah Sir Peek A Boo melaporkan data yang didapat kepada Madame 
Esme, Madam Ese memerintahkan Lady Ave untuk melanjutkan prosesnya.  
Penyelidikan dilanjutkan kepada Lady Ave, yang memiliki kekuatan di corong 
kepalanya. Lady Ave langsung menganalisa masalah dan merumuskannya. Perlu 
diingatkan bahwa rumusan masalah disebut DPS (Define Problem Statement) oleh 
Magnifico G2. Lady Ave bersemedi dan berpikir keras supaya rumusan masalah 
ces pleng. Akhirnya, penantian itu tiba, Lady Ave berhasil mendeteksi DPS bagi Ibu 
Chlorin, yaitu mereka memerlukan alat yang ramah anak dan dapat menarik 
perhatian anak-anak untuk belajar toilet training dan alat itu bisa mendeteksi 
waktu pup tiba. 

   Lady Ave kemudian menyerahkan DPS kepada Senorita Thinkerbeth, sang 
ahli explorasi solusi. Ia memiliki kekuatan di pupil matanya yang berfungsi 
mencari solusi-solusi yang cocok. Dengan gesitnya, ia bergerak berdasarkan DPS 
yang dibuat Lady Ave. Banyak sekali solusi yang muncul di pupil matanya namun 
Senorita Thinkerbeth harus mencari solusi yang pas dengan masalah kesehatan di 
keluarga Arsenic. Dengan kekuatannya, ia berhasil menemukan lima macam solusi 
bagi keluarga Arsenic. Senorita Thinkerbeth pun mempresentasikan hasil 
temuannya kepada keluarga Arsenic.  

Solusi yang pertama adalah toilet training edukatif berupa panduan buang 
air besar yang baik dan benar dalam bentuk banyak permainan 5 dimensi yang 
pastinya akan membuat Calcium dan Scandium senang. Solusi yang kedua adalah 
celana dalam ajaib yang sangat nyaman dipakai layaknya celana dalam biasa 
namun memiliki kelebihan yaitu celana dalam ini dapat mendeteksi apabila anak 
ingin pup. Chip yang ada didalam celana tersebut akan mengirimkan sinyal 
kepada otak anak untuk segera pup tanpa menunda-nunda lagi. Solusi yang ketiga 
adalah potty watch. Jam super canggih yang dapat mendeteksi waktu pup secara 
teratur agar Calcium dan Scandium tahu kebiasaan pupnya dan tidak mengganggu 
jam bermain dan belajarnya. Solusi yang keempat adalah toilet generasi kelima 
berbentuk mobil masa depan yang bisa diisi dua anak langsung. Toilet berbentuk 



mobil ini dapat dilipat, mudah dioperasikan anak-anak dan tentunya sangat 
nyaman. Solusi yang kelima adalah parfum khusus yang diletakkan di kamar 
mandi yang fungsinya membuat anak-anak tidak merasa jijik waktu mereka 
membersihkan setelah pup dan dapat menyerap bau tidak sedap dari pup itu 
sendiri. 

Tibalah saatnya di malam yang dingin di kota Starlink, keluarga Arsenic 
berkumpul untuk menentukan solusi ayang terbaik bagi anak-anak mereka. 
Senorita Thinkerbeth sudah memaparkan semua solusi kini tinggal menunggu 
keputusan dari keluarga Arsenic. Solusi yang pertama yaitu toilet training edukatif 
5 dimensi tidak disetujui oleh mereka karena kesibukan ayah dan ibu Arsenic yang 
begitu padat. Ayah Arsenic menghabiskan setengah harinya di kantor catatan sipil 
sedangkan ibu Chlorin adalah ibu-ibu sosialita yang sibuk dengan dagangan online 
dan toko emas Abadi miliknya. Mereka akan kesulitan mencari waktu yang tepat 
untuk mengajarkan anak-anak mereka. Solusi yang kedua adalah celana dalam 
ajaib. Mereka pun enggan menyetujuinya karena celana dalam tersebut tidak 
berwarna cerah alias hanya putih dan membuat Calcium dan Scandium tidak 
bersemangat. Lalu, solusi ketiga adalah potty watch, jam super canggih yang 
dapat mendeteksi waktu tetap pup. Mereka pun hanya menggelengkan kepala 
mereka karena Calcium dan Scandium adalah anak yang ceroboh, mereka suka 
lupa menaruh benda yang habis terpakai oleh mereka. Dikhawatirkan, jam 
tersebut tidak akan tahan lama bagi mereka. Solusi yang keempat adalah toilet 
generasi kelima berbentuk mobil masa depan. Toilet mobil yang berwarna warni 
pada tiap sisinya sangat menarik perhatian mereka. Apabila mereka ingin pup 
dengan segera toilet mobil yang dapat dilipat dan selalu ada di kantung celana 
mereka tersebut akan muncul secara transparan karena hanya Calcium dan 
Scandium yang dapat melihat dan mengaksesnya. Panduan otomatis cara pup 
yang benar pun ada di mesin ini.  

Sontak mereka pun berteriak, “ Woww kerenn sekaliii, aku suka sekali yang 
ini, kami mau yang iniii!” 

Keluarga Arsenic pun setuju dengan solusi yang baru saja mereka pikirkan 
bersama. Sedangkan untuk solusi kelima yaitu parfum anti bau yang dipasang 



dikamar mandi mereka sepertinya tidak banyak membantu. Keluarga Arsenic 
sangat berharap dengan alat yang mereka pilih akan membuat anak-anak mereka 
lebih peduli dengan kesehatan, terutama kesehatan perut mereka. Menampung 
begitu banyak kotoran di perut tentunya tidak baik bagi kesehatan mereka.  

Setelah solusi sudah disetujui, saatnya Senorita Thinkerbeth menyerahkan 
kepada Doctor Boombastic. Sosok yang merancang dan mendesain sebuah 
produk terpilih. Ia memliki kekuatan di mata infra merahnya yang mampu 
mencari sumber daya alam yang dapat dijadikan bahan produknya nanti. Ia juga 
memiliki daya imajinasi yang super hebat dalam menentukan produknya. Tahap 
yang ia emban adalah tahap prototype, tahap dimana hasil akhir dari sebuah 
pemikiran akan diuji. Untuk produk yang dipilih yaitu toilet mobil transparan, 
Doctor Boombastic memilih bahan yang empuk dan nyaman yaitu slime warna 
warni digabungkan dengan magic cotton yang sangat empuk bertujuan membuat 
anak-anak nyaman saat pup. Teknologi yang disematkan di alat ini adalah 
teknologi 4 dimensi berupa tombol-tombol panduan pup yang benar dilengkapi 
50.000 lagu anak-anak jaman now yang tentunya memanjakan telinga Calcium 
dan Scandium. Desain mobil dibuat sangat modern seide dengan mobil masa 
depan. Doctor Boombastic mempromosikan mobil rancangannya akan 
spektakuler factor wow -nya. Belum lagi, alat ini dapat dibuat transparan alias tak 
terlihat agar mereka tidak malu pada saat mereka pup. Mereka bisa sih melihat 
kondisi disekelilingnya, namun orang lain tidak dapat melihat mereka. Untuk  
pembuangan pup, sudah dipasang eco friendly pup yang langsung diolah menjadi 
pupuk pertanian bagi kota Starlink. Ketika mobil ini tidak digunakan lagi, secara 
otomatis mobil ini akan melipat dengan sendirinya dan kembali ke kantung 
Calcium dan Scandium. Alat super canggih dan luar biasa. 

“Mantap jaya teman-teman, saya suka sekali dengan produk ini. Kerja tim 
yang hebat, Magnifico G2” teriak Pak Arsenic. Agen Magnifico G2 terlihat senang. 

Hari itu, tanggal 32 Februari 2035 pukul 09.55 menit, keluarga Arsenic 
diundang oleh Madame Esme untuk mengunjungi markas mereka. Tujuan 
udangan adalah menunjukkan prototype sekaligus mengujinya.    



Tiba saatnya, toilet mobil masa depan akan diujikan didepan Madame Esme 
dan keluarga Arsenic. Pertama kali, alat dimunculkan seketika itu juga suasana 
riuh terjadi di lab.  

Madame Esme pun bertanya kepada Doctor Boombastic, “Bro, bagaimana 
cara mengoperasikannya? Apakah sulit?  

“Tentu saja tidak Madam Esme, anak-anak tinggal menekan tombol start,  
setelah selesai, tinggal memencet tombol finish. Selesai deh. Sangat mudah,” kata 
Doctor Boombastic dengan cerah. 

“Wah keren sekali, kami sangat senang dengan alat ini, terima kasih 
Magnifico G2!” celetuk bapak Arsenic dengan mata berbinar binar.  

Madame Esme tiba-tiba menelepon Gubernur Jendral Starlink. Dengan 
percakapan singkat, tiba-tiba mega speaker yang dikendalikan radar secara 
lantang mengumumkan sbb:    

“Wahai penduduk kota Starlink dimanapun Anda berada, bahwa hari ini, 
jam ini, menit ini, detik ini, adalah hari nasional kesehatan anak Kota Starlink. 
Oleh sebab itu, perayaan Hari Nasional Anak Kota Starlink akan selalu diperingati 
setiap tanggal 32 Februari setiap tahunnya. Bagi penduduk yang keberatan 
dengan keputusan saya, silakan pindah kota. Sebagai pengumuman lanjutan, 
pemerintah Kota Starlink akan memproduksi secara masal toilet mobil masa 
depan.” kata Gubernur Jendral dengan lantang.  

Keluarga Arsenic yang mendengarkan pengumuman dari Gubernur Jendral 
menyambut dengan sorak sorai. Lalu cerita berakhir dengan happy ending. *** 


