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“Gimana? Udah lebih ngerti, „kan, sekarang?” 

Karin menjawab melalui anggukan kecil, padahal dalam di benaknya, ia sendiri tidak 

yakin dengan jawabannya. Keraguan itu tertangkap oleh sudut mata Reza. 

“Wajar, kok, kalau belum bener-bener paham. At least, kamu udah bisa memonitornya,” 

ucap Reza menenangkan. “Kalau masih bingung, tanya aja sama Mas Ari. Dia pasti mau bantu.” 

Karin mendorong mundur kursi berodanya, menjauh dari meja komputer Reza. Ia 

berulang kali membuat gerakan seperti mendayung agar kursinya terus melaju hingga mejanya 

yang terletak di sisi lain ruangan. 

“Kenapa nggak jalan biasa aja, sih?” 

Cengiran di wajah Karin memamerkan barisan giginya yang seperti biji mentimun. 

“Enakan kayak gini, tau. Mengurangi stress.” 

“Stress? Stress kenapa?” 

TOK-TOK. 

Pintu ruangan keduanya dibuka oleh seorang staff Costumer Service. “Maaf, Mbak, ada 

pelanggan yang komplain dan minta disambungkan ke Mbak Karin langsung.” 

“Oke, saya ke meja kamu saja.” 

Tak perlu menunggu lama, Karin langsung membuntun karyawannya menuju bilik CS. 

Di sana terdapat banyak sekali kertas bertuliskan berbagai macam komplain dan review yang 

diberikan oleh pelanggan melalui sambungan telepon. Pada setiap lembar kertas juga ditempeli 

post it berisi catatan tambahan—biasanya pada list komplain. 

“Halo, selamat siang, dengan Ibu…” Karin melirik coretan nama yang ditunjuk oleh 

karyawannya. “Ibu Dina?” 
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“Iya, Bu, saya Karin yang bertanggung jawab di sini. Ada yang bisa saya bantu?” 

“Tentu ssaja kenyamanan pelanggan menjadi salah satu prioritas kami.” 

“Pengemasan? Kami memiliki standar untuk setiap pengemasan barang—tentu saja hal 

tersebut bertujuan agar tidak terjadi kerusakan pada saat pengiriman. Apa Ibu menerima baju 

yang rusak? Kami bisa menggantinya segera.” 

“Tidak rapi? Baik, Bu, terima kasih karena sudah memberitahukannya kepada kami. 

Kami akan segera mengevaluasi dan melakukan perbaikan. Sekali lagi, terima kasih.” 

Karin menutup sambungan teleponnya. Alisnya berkerut, hampir bertemu di kedua 

ujungnya. 

“Ada apa?” Pertanyaan Reza memotong lamunannya. 

Karin menoleh pada staff CS-nya. “Cek history list Bu Dina, tentukan hadiah apa yang 

pantas diberikan pada beliau—dan pastikan dibungkus dengan rapi.” 

Setelah mengatakannya Karin kembali ke dalam ruangannya tanpa mengatakan satu-

dua patah kata. Satu tangannya dilipat di depan dada, sedang yang lain memegangi dagu. 

Wajahnya ditekuk ke bawah, namun aura pekat yang terpancar dari tubuhnya memperlihatkan 

jelas bahwa ia sedang berpikir keras.. 

“Karin,” panggil Reza hati-hati. 

Tidak ada balasan kecuali „hm‟ singkat dari perempuan di depannya. 

Ditariknya kursi miliknya hingga berada di depan Karin. “Apaan, sih? Nggak ngerti, 

deh.” 

“Kamu tau komplain yang diajuin Bu Dina tadi?” 

“Kenapa? Kurir kita nggak hati-hati sampai bikin kemasannya rusak?” 
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Karin menggeleng cepat. “Bukan itu. Katanya, baju di boksnya dilipat nggak rapi. 

Padahal kita punya standar, „kan?” 

“Bagian packaging ngelipatnya asal-asalan?” 

“Entah. Tapi ini adalah komplain ketiga dalam seminggu—pasti ada yang nggak beres 

di sana. Aku harus cek.” 

“Sekarang?” 

“Lebih cepat lebih baik, Za.” 

Disodorkannya jam tangan Reza ke depan Karin. “Masih jam segini, hargai mereka yang 

butuh waktu break. Biar mereka makan siang dan istirahat sebentar.” 

“Tapi…” 

“Biar mereka makan siang dulu,” ulang Reza. “Kamu juga jangan lupa makan siang. 

Mau bareng, nggak? Aku lagi pengen bakso yang di depan hotel sana.” 

“Boleh, aku juga lagi kepengen banget makan mi ayam. Dari zaman dinosaurus sampai 

sekarang belum keturutan.” 

“Kalau dari zaman itu bukan mi ayam namanya, tapi mi t-rex.” 

“Apaan, sih, Za. Nggak lucu.” 

“Dih, nggak lucu tapi ketawa.” 

“Iya, ketawanya karena jokes kamu nggak lucu banget.” 

“Halah!” Dilihatnya sekali lagi jam yang melilit pergelangan tangannya. “Eh, anyway, 

nanti ke warehouse-nya aku anterin, ya. Sekalian aku ada urusan di deket sana.” 


