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Prolog 

 

“SELAMAT PAGIIIII KOTA STARLINK! Ayo bangun dan bersiap hadapi hari 
ini dengan Design Thinking!”. 

“Bagaimana welcoming morning speech ku hari ini, Madame Esme?”, 
tanya Senorita Tinkerbeth dengan wajah berbinar. 

“Magnificent! Bahkan aku pun merasa bersemangat mendengar 
welcoming morning speech yang kamu sampaikan untuk kota 
Starlink!”ujar Madame Esme. 

Ya, inilah rutinitas pagi hari di kota Starlink. Welcoming morning speech 
selalu menjadi penanda datangnya pagi hari di kota Starlink. Bukan 
gubernur dan bukan walikota yang memberikan welcoming morning 
speech¸ namun pahlawan super fantastislah yang mendengungkan 
welcoming morning speech. 

 

Tidak seperti kota pada umumnya, Starlink merupakan kota futuristik, 
nyentrik yang memiliki 40 penduduk. Bangunan-bangunan yang ada di kota 
Starlink pun tidak berdiri lanskap di tanah, namun beberapa bangunan berdiri 
kokoh mengambang di udara agar tanah di kota Starlink tidak sepenuhnya 
habis untuk lahan bangunan, karena di kota Starlink sangatlah memperhatikan 
zona hijau. Maka tak heran, pemerintah kota Starlink belum memperbolehkan 
kendaraan terbang untuk melintasi lalu lintas udara. 

Yang lebih membuat futuristik adalah kota Starlink memiliki pahlawan super. 
Pahlawan super ini anti mainstream. Jika biasanya pahlawan super hanya 
memerangi para penjahat yang hendak mengacaukan kota, namun pahlawan 
super di Starlink membantu masyarakat untuk memberikan solusi jitu atas 
setiap permasalahan yang mereka hadapi. 

Mereka adalah Magnifico G2.  Magnifico G2 terdiri dari 5 pahlawan 
super. Uniknya, setiap masing-masing pahlawan super Magnifico G2 memiliki 
kekuatan super dalam setiap fase dari Design Thinking. Sir Peek A Boo pada 
fase Empathy, Lady Ave pada fase Define, Senorita Tinkerbeth pada fase 
Ideate, Doctor Bombastic pada fase Prototype, dan Madame Esme pada fase 
Test. 



Madame Esme. Madame Esme adalah pencipta Magnifico G2. Wanita fantastis 
ini memiliki chip ajaib yang tertanam di dahinya. Chip tersebut terbuat dari 
batu safir dan memiliki teknologi yang samgat mutakhir. Chip ini mampu 
mendeteksi dan menampilkan permasalahan yang terjadi di kota Starlink.  

Sir Peek A Boo. Dialah salah satu anggota Magnifico G2 yang memiliki 
keunikan pada tubuhnya. Tentakel-tentakel ajaib menempel pada tubuhnya. 
Tentakel tersebut dapat mengumpulkan dan mencatat data permasalahan 
yang terjadi di kota Starlink. 

Lady Ave. Dia memiliki kekuatan yang berbentuk corong super. Corong super 
yang mampu menyaring data-data penting secara otomatis ini tertanam di 
kepala Lady Ave. 

Senorita Tinkerbeth. Dia memiliki kekuatan pada iris matanya. Iris matanya 
mampu untuk memindai solusi-solusi jitu pada tiap permasalahan.  

Doctor Bombastic. Doctor Bombastic memiliki mata laser dan otak brilian yang 
mampu memindai kebutuhan dari penduduk kota Starlink. 
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Keluarga Carbon dan Gelang Pengikat 

Starlink City, Jumat tahun 2025. Mentari mulai menampakkan sinarnya diatas 
langit Starlink City. Burung robot yang bertengger di atas pepohonan robot 
pula . Tampak pula lalu lalang kendaraan aerocar dan futuristik kendaraan 
lainnya seperti Terrafugia TF-X, Bmw Gina, Google Self Driving Car, Chevrolet 
En-V, Benz Biome. Pagi ini, Magnifico G2 yang terdiri dari Sir Peek a Boo, Lady 
Ave, Senorita Tinkerbeth, Doctor Bombastic sedang sarapan bersama di atas 
meja bulat robot yang dapat berpindah dan menyajikan makanan bagi mereka. 
Madama Esme penemu Magifico G2 menyapa mereka dengan ramah sambil 
membawa kucing kesayangannya.  

“Buenos Dias Magnifico G2”, sapa Madam Esme.  

Magnifico G2 menjawab dengan kompak pula, “Buenos Dias”.  

Pagi haripun berlalu, siang hari melambaikan tangannya, kantuk pun mulai 
menyerang personil Magnifico G2 yang selalu bobok siang. 

Chip saphir ajaib pada dahi Madame Esme berbunyi memberi tanda ada 
masalah yang sedang terjadi di Starlink City. Sirine di DesThink LAB berbunyi, 
sontak mambangunkan pahlawan futuristik Magnifico G2 yang sedang bobok 
siang. Magnifico G2 bersiap untuk beraksi memecahkan masalah dengan 
Design Thinking. Saat itu mereka berkumpul di dalam kapsul DesThink LAB. 
Madame Esme memancarkan gelombang sinar biru hologram menunjukkan 
detail lokasi dan kejadiannya. Tepatnya di Distrik 1 telah terjadi kekacauan 
yang parah. Banyak penduduk di Distrik 1 terserang demam tinggi, infeksi 
saluran pernafasan dan infeksi pencernaan. Dan akhir-akhir ini, penduduk di 
Distrik 1 mendapat 3 kali serangan dari pasukan tikus, lalat, dan kecoak secara 
bersamaan. Tidak hanya itu, tempat penampungan sampah plastik di Distrik 1 
naik secara signifikan. Hal tersebut telah meresahkan penduduk di Distrik 1. 
Dengan segera Madame Esme mengirim Magnifico G2 melalui pintu dimensi 
menembus ruang dan waktu menuju Distrik 1. Sebelumnya Madame Esme 
memberikan pencerahan bahwa Magnifico G2 harus siap untuk menyelesaikan 
permasalahan sulit yang sedang terjadi di Distrik 1. Oleh karena itu Madame 
Esme akan rutin memantau perkembangan Magnifico G2 dalam memecahkan 
masalah. Madame Esme juga mengerahkan kekuatannya supaya waktu di 
Distrik 1 dapat dimundurkan selama 168 jam. Magnifico G2 harus dapat 



menyelesaikan kasus yang terjadi di Distrik 1 selama 168 jam. Kalau misi G2 
gagal maka Distrik 1 akan lenyap oleh bom waktu. 

Setelah Magnifico G2 menjelajah waktu dan ruang melalui pintu 
dimensi, sampailah mereka di Distrik 1. Sir Peek a Boo dengan keahlian 
tentakelnya yang panjang mampu menjangkau ke seluruh rumah, taman, 
sekolah, gedung-gedung tinggi pencakar langit, tempat entah berantah bahkan 
di sudut tempat terujung di Distrik 1’pun tak luput dari tentakel ajaib miliknya. 
Hampir tidak ada keanehan yang terjadi di seluruh tempat tersebut. Hari 
pertama Magnifico G2 akan melakukan fase empathize terlebih dahulu. 
Empathize harus dilakukan dengan cermat dan teliti untuk mendapatkan data 
yang lengkap dan valid. Untuk sementara G2 berkemah di atas gedung 
tertinggi di Distrik 1, gedung dengan ketinggian1500 meter ini mengalahkan 
ketinggian The Creek Harbour Tower di Dubai. Mereka berempat dengan 
keahlian yang dimiliki menyiapkan diri untuk dapat menyelesaikan 
permasalahan di Distrik 1 dengan design thinking yang terdiri dari lima fase 
yaitu Empathize, Define, Ideate, Prototype, Test.  

Ohoooo lalala di penghujung hari pertama tiba-tiba tentakel dari Sir 
Peek a Boo merasakan hal yang aneh, tentakelnya mendeteksi peningkatan 
suhu, atom, dan molekul yang terjadi di dalam keluarga Carbon. Sir Peek a Boo 
melakukan autotomi pada tentakelnya untuk menyelidiki keadaan rumah 
keluarga Carbon lebih lanjut. Dari hari pertama dan kedua didapatkan data 
bahwa keluarga Carbon yang terdiri dari Mr. Carbon, Mrs. Oksigen, Flourin, 
dan Berrilium sangat malas dan konsumtif.  

Semenjak asisten rumah tangga mereka meninggalkan rumah, keluarga 
Carbon malas bersih-bersih rumah. Seluruh tempat yang disambangi oleh 
keluarga Carbon selalu ada sampah berserakan. Ketika di rumah, mereka 
membuang sampah pembungkus makanan dan minuman sembarangan. Ketika 
dalam perjalanan menggunakan mobil mereka, di tengah jalanpun mereka 
membuang botol plastik minuman dan bungkus cemilan di tengah jalan. Ketika 
di sekolah dan taman tempat Fluorin dan Berrilium bermain dan belajarpun tak 
luput dari sampah mereka. Dan tentu saja, tempat Mr.Carbon dan Mrs. 
Oksigen bekerja juga sama saja. Di mana ada keluarga Carbon di situ pula ada 
sampah berserakan. Keluarga Carbon sangat konsumtif, mereka suka sekali 
membeli makanan dengan pembungkus stereofoam dengan sendok dan garpu 



plastik di dalamnya, suka cemilan yang dibungkus dengan plastik, suka 
minumankemasan botol plastik karena mereka menganggap hal tersebut 
praktis tanpa harus mencuci piring, sendok, garpu, dan gelas. Yaaa kan tidak 
ada pembantu jadi menurut mereka melakukan hal tersebut sah-sah saja. 
Bahkan pada perayaan ulangtahun Fluorin dan Berrilium, seluruh makanan, 
minuman, dan snack disajikan dalam kemasan plastik.  

Hal inilah yang melatarbelakangi tempat penampungan sampah di 
Distrik 1 meningkat  secara tajam. Kebiasaan buruk keluarga Carbon lainnya 
adalah mereka juga malas sekali bergerak. Setiap kali selesai makan, mereka 
hanya membuang sampah pembungkus makanan tak jauh dari posisi mereka. 
Kalau mereka sedang duduk di ruang keluarga nonton film sambil ngemil, 
plastik snack hanya mereka letakkan di bawah sofa. Hanya dalam jangka waktu 
yang singkat selama 48 jam, rumah keluarga Carbon menjadi bau dan kotor. 
Hal inilah yang mengundang binatang-binatang jorok seperti tikus, lalat, dan 
kecoak datang berduyun-duyun bermigrasi ke rumah keluarga Carbon.  

Keluarga Carbon tidak merasa risih sama sekali, tetapi berdampak pada 
tetangga di sekitar mereka. Tetangga mereka yang sangat menyukai hidup 
sehat dan kebersihan, sangat terganggu dengan keberadaan binatang-binatang 
kotor penyebar penyakit tersebut. Satu persatu tetangga mereka tumbang 
karena infeksi saluran pencernaan yang diakibatkan oleh lalat dan kecoak. 
Tikus juga meninggalkan jejak air seni dan kotoran dimana-mana sehingga 
menyebabkan sebagin besar penduduk di Distrik 1 mengalami demam tinggi. 
Tidak hanya itu, karena banyaknya sampah sisa makanan yang masih 
menempel di stereofoam juga meyebabkan polusi udara bagi penduduk di 
Distrik 1. Mereka mengalami infeksi saluran pernafasan akibat sampah sisa 
makanan tersebut.  

Rumah sakit Distrik 1 kewalahan menangani seluruh pasien yang makin 
membludak. Hal tersebut adalah hasil pantauan dari tentakel Sir Peek a Boo 
selama 48 jam. Asumsi dan analisa berikutnya adalah apabila hal ini terus 
dibiarkan maka selama 168 jam maka Distrik 1 akan dipenuhi oleh sampah 
palstik dan penyakit. Madama Esme yang berada di DesThink LAB terus 
memantau kinerja Magnifico G2 dan sangat puas dengan data yang diperoleh 
Sir Peek a Boo.  



Seluruh data yang didapat oleh Sir Peek a Boo kemudian diserahkan oleh Lady 
Ave yang memiliki kekuatan magic funnel di atas kepalanya.  

Lady Ave sangat ahli dalam menemukan DPS (Define Problem 
Statement). Pada fase Define, Lady Ave akan menyaring seluruh data dan 
informasi yang penting. Hal ini sangat sulit karena Lady Ave tidak boleh gagal di 
dalam menemukan kebutuhan dari keluarga Carbon. Setelah proses yang 
panjang selama 24 jam maka Lady Ave berhasil menemukan merumuskan 
masalah. DPS yang dibuat Lady Ave adalah Keluarga Carbon membutuhkan 
sarana untuk menjaga kebersihan karena mereka malas dan konsumtif.  

Sesegera mungkin, Lady Ave mengevakuasi keluarga Carbon untuk 
dibawa ke kemah sebagai markas sementara Magnifico G2 selama di Distrik 1. 
Lady Ave memberikan penjelasan kepada keluarga Carbon tentang kebiasaan 
buruk mereka yang nantinya akan berdampak luar biasa terhadap kondisi 
lingkungan di Distrik 1. Mendengar penjelasan dari Lady Ave, keluarga Carbon 
menyesal dan meminta tolong kepada Magnifico G2 untuk dapat 
menyelesaikan permalahan yang ditimbulkan oleh mereka. 

Setelah DPS ditemukan, maka kasus berikutnya diserahkan kepada 
Senorita Tinkerbeth.  

Senorita Tinkerbeth mempunyai kekuatan unlimited iris untuk dapat  
menemukan alternative solusi. Fase inilah yang disebut dengan Ideate. 
Senorita Tinkerbeth harus bergerak secepat kilat yang memiliki kecepatan 
sama seperti kecepatan cahaya. Dengan kemampuan supernya maka Senorita 
Tinkerbeth telah selesai membuat lima alternative solusi yang nantinya akan 
dipakai olehuseryang tak lain adalah keluarga Carbon. Dengan alat-alat 
pemecah masalah hasil penemuan Senorita Tinkerbeth diharapkan bahwa 
Keluarga Carbon nantinya akan menyadari hasil perbuatannya dan dapat 
menjaga kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan sangat penting untuk 
menjaga kelangsungan hidup manusia di bumi. Karena dengan menjaga 
kebersihan lingkungan tempat kita berada maka kita akan mendapatkan harta 
yang sangat berharga yaitu berupa kesehatan.  

Senorita Tinkerbeth melalui iris matanya mempresentasikan solusi yang 
pertama kepada keluarga Carbon yang berupa drone cekatan. Kemampuan 
drone cekatan ini mampu mendeteksi sampah yang berada di sekitar keluarga 



Carbon dan mengambil semua sampah yang ada kemudian dibuang ke tempat 
penampungan sampah. Solusi yang kedua adalah robot sampah yang memiliki 
kemapuan membersihkan secara otomatis lingkungan di sekitar keluarga 
Carbon. Robot sampah mampu menyapu, mengepel, mencuci peralatan makan 
dan mencuci baju. Intinya robot sampah mampu menggantikan peran 
pembantu mereka yang telah pergi.  

Solusi yang ketiga adalah sepatu baik. Sepatu baik memiliki kemampuan 
memberikan peringatan kepada keluarga Carbon jika mereka membuang 
sampah sembarangan dan mampu membawa bahkan menarik mereka ke 
tempat sampah terdekat. Solusi yang keempat adalah kantong ajaib yang 
bentuknya mirip kantong doraemon.  

Dengan kantong tersebut, keluarga Carbon mampu membuang 
sementara sampah apapun ketika mereka malas bergerak. Dengan kantong 
ajaib tersebut, keluarga carbon tidak perlu beranjak jauh tetapi cukup dengan 
memasukkan sampah ke dalam kantong tersebut maka dengan sendirinya 
kantong ajaib itu akan mengirimkannya ke tempat pembuangan sampah 
Distrik 1 via transfer.  

Solusi yang kelima adalah gelang pengikat. Gelang pegikat didesain 
sangat elegan yang memiliki kemampuan mengingatkan keluarga Carbon 
supaya selalu menjaga kebersihan seperti membuang sampah pada 
tempatnya, mengurangi konsumsi makanan dan minuman kemasan plastik, 
menyadarkan keluarga Carbon untuk selalu membersihkan lingkungan secara 
rutin. Apabila keluarga Carbon melakukan pelanggaran perihal kebersihan 
lingkungan maka gelang pengikat akan mengencang dengan sendirinya pada 
pergelangan tangan mereka dan tidak dapat dilepaskan seumur hidup oleh alat 
apapun.  

Saatnya Keluarga Carbon berdiskusi untuk menentukan solusi terbaik 
bagi mereka. Mereka akan memilih salah satu rancangan dari Senorita 
Tinkerbeth. Pada solusi yang pertama yang ditawarkan oleh Senorita 
Tinkerbeth adalah drone cekatan. Keluarga carbon tidak menyetujuinya karena 
drone membutuhkan elemen kering yang besar yang artinya tidak hemat 
energi dan tidak praktis karena mereka harus membawa drone dimanapun 
mereka berada.  



Solusi yang kedua adalah robot sampah dimana memiliki banyak 
keunggulan tetapi Mrs. Oksigen kurang menyukainya karena robot tersebut 
hanya dapat bekerja di rumah layaknya pembantu. Mrs Oksigen memikirkan 
bahwa dalam sehari, mereka beraktivitas di berbagai tempat yang berlainan 
otomatis mereka harus mempunyai setidaknya 5 robot. Robot sampah 1 
diletakkan di rumah dan 4 robot yang selalu menemani kemanapun mereka 
pergi.  

Pikiran Mrs Oksigen melayang dan dia berkata dalam hati, “mobil dan 
rumahku akan penuh oleh 5 robot sampah itu”.  

Oke, lanjut ke solusi berikutnya yaitu solusi ketiga berupa sepatu baik. 
Sepatu trendi yang didesain menarik oleh Senorita Tinkerbeth sempat 
membuat seluruh anggota keluarga Carbon terpana. Tetapi setelah melihat 
cara kerja sepatu ajaib tersebut maka Fluorin dan Berrilium takut. Mereka 
takut tanpa alasan, ada alasan yang kuat mengapamereka takut memakai 
sepatu ajaib tersebut. Karena ketika mereka menunda untuk membuang 
sampah, maka sepatu yang mereka pakai akan menggerakkan paksa kaki 
mereka untuk segera membuang sampah pada tempatnya. Kalau mereka 
membiarkan tempat di sekitar mereka kotor maka sepatu ajaib itu tidak segan-
segan menyeret mereka supaya mereka segera membersihkan tempat 
tersebut.  

Keluarga Carbon mulai putus asa, kesedihan terpancar di raut 
wajahmereka karena mereka belum menemukan solusi yang tepat bagi 
permasalahan mereka. Solusi keempat mulai dipikirkan oleh keluarga Carbon. 
Ehm kantong ajaib yang dapat bekerja layaknya tempat sampah elektronik 
dimana dapat mentransfer sampah dari satu tempat ke tempat yang lain. 
Keluarga Carbon sangat menyukainya karena praktis, mereka cukup 
membuang sampah apapun ke dalam kantong ajaib yang bentuknya mirip 
kantong ajaib doraemon atau celemek. Kantong ajaib dapat dipakai 
dimanapun mereka pergi, mereka tinggal merekatkan kantong ajaib tersebut 
pada baju mereka. Tanpa beranjak, mereka dapat membuang sampah apapun 
ke dalam kantong ajaib, dan dengan sendirinya sampah tersebut akan 
ditransfer langsung ke tempat pembuangan sampah di Distrik 1.  



“Wow sungguh menyenangkan”, kata Mr. Carbon dalam benaknya 
tetapi tiba-tiba Mr.Carbon berkata, “tidakkkkkkkkkkkkkkkkkkkk” dengan 
kerasnya. 

 “Ada apa papa Carbon?” tanya Fluorin dan Berrilium.  

Kedua anak mereka sangat menyukai kantong ajaib dan cara kerjanya 
karenasangat praktis dan membantu kita dalam membuang sampah pada 
tempatnya. Kemudian dengan lembut, ayah menjelaskan kepada istri dan 
kedua anaknya tersebut bahwa kita membutuhkan alat yang senantiasa 
mengingatkan kita untuk terus menjaga lingkungan tetap sehat dan bersih. 
Suatu alat yang tidak memanjakan kita, suatu alat yang dapat mendidik kita 
untuk tidak malas, suatu alat yang dapat memberikan kita hukuman ketika kita 
melakukan pelanggaran. Sudah waktunya kita berubah dan menghilangkan 
kebiasaan buruk kita.  

Solusi yang kelima adalah solusi yang terbaik untuk keluarga Carbon, 
sebuah produk gelang pengikat yang memberikan peringatan kepada mereka 
untuk melakukan kebiasaan yang baik. Gelang pengikat akan terus 
memperkuat ikatan ketika keluarga Carbon melakukan pelanggaran dan tentu 
saja akan menyakiti pergelangan tangan mereka. Asalkan keluarga Carbon 
memiliki kesadaran yang tinggi akan kebersihan lingkungan maka gelang 
pengingat tidak akan tidak akan memperkuat ikatannya dan mencengkeram 
pergelangan tangan mereka. Keluarga Carbon menyetujui rancangan kelima 
yang diberikan oleh Senorita Tinkerbeth.  

Setelah keluarga Carbon menyetujui solusi yang ditawarkan maka untuk 
detail rancang bangun gelang pengikat akan dibuat lebiih detail oleh Doctor 
Bombastic. Doctor Bombastic salah satu personil dari Magnifico G2 yang 
mempunyai kekuatan daya piker dan matanya yang mampu menghasilkan 
laser sinar infra merah yang mampu menembus berbagai tempat untuk 
mendapatkan ide dan mendesain suatu alat dengan sangat rinci. Otaknya yang 
brilian nantinya akan menghasilkan suatu produk unggulan bagi user atau 
keluarga Carbon.  

Tahap inilah yang disebut dengan Prototype. Pada tahap Prototype, 
Doctor Bombastic akan menscan solusi dari Senorita Tinkerbeth untuk 
dikerjakan lebih lanjut. Doctor Bombastic mulai mencari bahan yang paling 



tepat untuk menjadi bahan dasar pembuatan gelang pengikat. Akhirnya 
ditemukanlah titan power X kreasi terbaru. Titanium digunakan sebagai bahan 
dasar gelang pengikat karena sifatnya yang ringan, keras, tahan karat dan 
bagus untuk kesehatan. Titanium dilapisi dengan emas 24 karatdan dihiasi 
dengan ornament batu giok mempercantik penampilan. Di dalamnya 
dilengkapi detektor canggih yang mampu mendeteksi si pemakai gelang 
apakah telah menjaga kebersihan lingkungan atau belum. Detektor canggih ini 
dilengkapi pula oleh alarm yang mampu mengingatkan si pemakai ketika 
melakukan pelanggaran dan akan alarm ini dilengkapi oleh sensor yang mampu 
memerintahkan sistem yang terdapat pada gelang untuk mempererat dan 
menekan pergelangan tangan si pemakai. Gelang akan kembali merenggang 
apabila si pemakai telah melakukan hal yang benar di dalam menjaga 
kebersihan lingkungan dan kesehatan.  

Dalam waktu singkat, Doctor Bombastic mampu menyelesaikan rancang 
bangun gelang pengikat. Dan dalam hitungan 5 jam saja, gelang pengikat 
sudah selesai diproduksi oleh Doctor Bombastic serta siap diberikan dan 
dipakai oleh keluarga Carbon. Madame Esme yang mengetahui hal ini berseru, 
bravo, welldone, apik, apek Magnifico G2.  

Hari terpentingpun tiba ketika tahap akhir dari Design Thinking sangat 
dinantikan yaitu pada fase Test. Pada fase inilah, Madame Esme sendirilah 
yang akan datang dari DesThink LAB untuk menguji alat ciptaan Magnifico G2. 
Madame Esme bertanya apakah gelang pengikat dapat digunakan di segala 
kondisi cuaca, di dalam air, tahan api. Doctor Bombastic menjawab bahwa 
gelang pengikat dirancang untuk tahan terhadap segala kondisi.  

Madame Esme juga bertanya, apakah sensor dan detektor yang 
terpasang membutuhkan energi yang besar. Doctor Bombastic menjawab 
bahwa gelang pengikat menggunakan energisurya untuk dapat beroperasi di 
pagi dan siang hari dan ketika di sore dan malam hari gelang pengikat 
beroperasi dengan menyerap energikalor yang dikeluarkan oleh si pemakai jadi 
keluarga Carbon diwajibkan untuk bergerak supaya menghasilkan kalor yang 
dapat membuat gelang pengikat dapat beroperasi. Jika si pemakai berhenti 
bergerk dan tidak mengeluarkan kalor sama sekali maka gelang pengikat 
dengan sendirinya akan mengencang. 



 Madame Esme dan keluarga Carbon sangat puas dengan gelang 
pengikat kreasi Magnifico G2. Tepat di hari ke-4 pada jam ke-96, seluruh 
keluarga Carbon mulai memakai gelang pengikat. Dan sejak saat itu pula 
gelang pengikat telah merubah kebiasaan buruk keluarga Carbon menjadi 
kebiasaan yang baik.  

Magnifico G2 dan Madame Esme terus memantau pemakaian gelang 
pengikat selama 2 hari ke depan dan benar-benar telah membawa kebaikan 
bagi seluruh keluarga Carbon pada khususnya dan penduduk di Distrik 1 pada 
umunya. Akhirnya dengan Design Thinking, Distrik 1 tidak punah melainkan 
semakin bertambah bersih dan jauh dari sakit penyakit. Bahkan pertumbuhan 
ekonomi dan kecerdasan penduduknya meningkat dengan signifikan. Cerita 
berakhir dengan happy ending.*** 

 

 


