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“Oke, kalau udah nggak ada yang mau dibahas lagi, kita cukupkan meeting kali ini. 

Jangan lupa sama target-target kita bulan ini, no excuses, dan untuk evaluasi-evaluasi yang tadi 

udah kita lakukan… aku nggak mau setiap evaluasi berakhir sebagai catetan aja. Do something 

to fix them up! Kita tunggu kabar baiknya dan terima kasih atas kerja samanya di meeting hari 

ini.” 

Semua anggota rapat meninggalkan ruang kaca yang dibangun di tengah bangunan 

kantor itu, kecuali Karin dan Reza. 

“Za, tadi kamu kemana? Kenapa telat?” Karin membuka suara. 

“Hampir telat,” koreksi Reza. Ia masih sibuk membereskan laptop dan kertas-kertas 

yang menjadi bahan presentasinya tadi. “Sorry, tadi aku ngopi-ngopi dulu di tempat biasa 

sambil nyari… jalan keluar.” 

“Tapi tadi waktu meeting udah ketemu, „kan, jalan keluarnya?” 

Reza mengulas secuil senyum, meski kepalanya menggeleng pelan. 

“Loh, kenapa tadi nggak dibahas lebih dalem lagi kalau belum nemu solusinya?” 

“Bukan, Rin. Ini nggak ada hubungannya sama kerjaan. Um, well, apapun keputusan 

yang nantinya kuambil pasti berdampak ke kerjaan tapi bukan untuk dibahas di forum. Bukan 

forum kayak tadi.” 

“So, ini tentang apa, dong? Za, kamu tau, „kan, aku nggak suka basa-basi?” 

“Yeah, I know.” 

“So?” 

Reza memutar kursinya menghadap Karin yang sedari tadi berdiri di samping lelaki itu. 

Ia mengambil selembar kertas dari dalam file holder-nya lalu meletakan benda tipis berwarna 

putih itu di atas meja. 
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SURAT PENGUNDURAN DIRI 

Tiga kata tersebut tertulis dengan huruf kapital dengan format center text. Tentu saja 

membuat kalimat itu langsung tertangkap oleh mata Karin. Buru-buru direnggutnya surat dari 

Reza dan langsung membacanya. 

Bola mata bulat dengan semburat lelah itu naik turun cepat, melumat setiap kata yang 

tersusun di sana. 

Sekali. 

Dua kali. 

Tiga kali. 

Berkali-kali sampai ia benar-benar yakin dengan isi surat di tangannya. 

“Kenapa, Za? Apa karena semalam—“ 

“Enggak, lah,” hardik Reza. “Kita udah janji ngebangun bisnis ini secara profesional. 

Semalam, peristiwa itu terjadi atau enggak, aku bakal tetap ngajuin surat ini.” 

“Tapi kenapa, Za?” 

“Aku mau lanjut kuliah, Rin. Udah lama Bapak sama Ibu nyaranin aku buat kuliah lagi. 

Semua berkas udah selesai diurus. Dua bulan lagi aku berangkat ke London.” 

“London?” Karin bertanya dengan suara lirih. Sejatinya pengulangan kata itu ditujukan 

kepada dirinya sendiri untuk menegaskan informasi yang baru saja didapatnya. “Kamu belum 

pernah bilang tentang apply kuliah di London ke aku.” 

“Ya, aku juga tahu itu. Aku juga kaget ketika sadar sama hal itu. Tapi setelah diingat-

ingat, kapan terakhir kali kita ngobrolin hal-hal di luar masalah kantor? Aku nggak tahu. 

Nggak ingat. Jadi, kupikir wajar jika aku belum pernah sekalipun memberitahumu mengenai 

hal ini.” 
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“Wajar, katamu?” 

“Come on, Rin. Komunikasi kita buruk sekali sebagai pasangan yang sudah menjalani 

hubungan selama 8 tahun. Admit it!” 

“No! Itu cuma excuses yang kamu bikin aja, Za! Aku… aku nggak bisa jalanin 

perusahaan ini sendiri. Aku belum bisa.” 

“Karin, dengerin aku.” Tangan Reza terjulur ke depan, menekan pelan bahu Karin yang 

kecil. “Kamu bisa, Karin. Aku udah lihat sepak terjangmu dari awal bikin online shop ini, 

bahkan dari sebelum kita merger, makanya aku bisa bilang kalau kamu bisa. Aku yakin, kamu 

bisa. And now, selama sebulan ke depan, aku bakal kasih short course supaya kamu lebih siap 

running this company on your own.” 

“Sebulan? Kenapa sebulan?” 

“Masaku jadi karyawan di sini akan habis akhir bulan depan.” 


