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“Kurasa memang benar, sebaiknya kita membeli boks yang lebih besar.” 

Karin mengamati karton berlapis kertas krep berwarna lavender di depannya. 

Dimensinya cukup besar—persegi setengah meter dengan ketinggian satu setengah jengkal 

tangannya—namun masih kurang besar untuk mengemas gaun-gaun keluaran terbaru dari 

online shop-nya. 

“Kalau kita menggunakan kubus setengah meter, apakah cukup?” tanyanya. 

Hampir seisi ruangan mengiyakan pertanyaan tersebut dengan anggukan. Sisanya, 

berbisik-bisik tentang akuruannya yang mungkin terlalu besar atau ketakutan kemasannya 

yang tidak lagi cantik apabila dimensi karton pembungkusnya sebesar itu. 

Meski lirih, suara-suara sumbang itu sampai juga ke telinga Karin. “Tenang saja, bagian 

desain akan membuat rancangan yang bagus, jadi tidak perlu takut kehilangan „sentuhan‟ kita.” 

Perempuan itu kembali melipat gaun di tangannya, lalu mencoba untuk memasukannya 

ke dalam kotak. Sarat keputus asaan, ia mendesah, “Muat tapi tidak termuat dengan cantik.” 

“Cantik.” 

“Apa?” 

Di depannya sudah berdiri Reza bersamaan dengan senyum simpul yang terangkat 

hanya pada ujung kanan bibirnya. Sangat tipikal. 

*** 
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Dimana lagi itu anak? batin Reza. 

Lelaki itu sudah sampai di warehouse—setelah sebelumnya menyelesaikan urusan 

pribadinya—sejak hampir seperempat jam lalu, tapi tak ditemukannya sosok perempuan yang 

beberapa jam lalu diantarnya. 

“Mas, liat Karin nggak?” tanyanya pada seorang pegawai yang sedang melintas. 

“Eh, Mas Reza.” Lelaki berseragam biru langit itu kaget sekaligus senang mendapati 

keberadaan bosnya. Jarang—sangat jarang, malah—pemilik perusahaan tempatnya bekerja itu 

mengunjungi warehouse. “Mbak Karin ada di belakang, Mas.” 

“Oke, makasih, Mas.” 

Reza pun meninggalkan pegawainya setelah menjabat tangan dan memberikan sedikit 

motivasi kerja kepadanya. 

Bagian pengemasan untuk fashion wanita dibagi menjadi beberapa bagian karena 

banyaknya jenis lini produk yang mereka jual. Mulai dari aksesoris ujung rambut hingga alas 

kaki, pakaian dalam hingga outer berlapis-lapis, dan perawatan tubuh hingga perawatan 

produk-produk yang dikenakan di tubuh. 

“Sebaiknya dilipat begini, Mbak, karena kita maunya ketika costumer buka paketnya 

langsung terpesona lihat detail desainnya.” Terdengar suara Karin menggema, memantul-

mantul pada permukaan dinding. Terdengar bahkan sebelum Reza berbelok ke lorong yang 

seharunya. 

Di ujung jalan panjang itu, Reza menghentikan langkah kakinya. Ditatapnya lekat-lekat 

perempuan yang sedang berdiri di belakang meja pengemasan meski jaraknya sejauh setengah 

lapangan basket. 

“Ah, yak, bener, Mbak. Dilipatnya kayak bentuk akordeon. Jadi, waktu dress-nya 

diangkat nggak nyangkut di boks.” 
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Seorang pegawai perempuan mendekatinya. Di salah satu tangannya sebuah gaun 

keluaran terbaru dan di tangan lainnya terdapat sebuah boks terbesar yang dimiliki warehouse. 

“Mbak, kami agak kesulitan ngepak gaun yang ini karena nggak ada boks yang muat.” 

Gaun pesta premium itu seperti gaun milik Disney princess—memiliki bawahan yang 

mekar meski tanpa kerangka dengan aksen lipatan-lipatan minimalis namun mewah di bagian 

bawah dada. Reza yang melihat dari kejauhan pun dapat memastikan bahwa pakaian wanita 

itu tidak akan muat dengan mudah ketika dimasukan ke kotak. 

“Biasanya dipak gimana, Mbak?” 

Dengan cekatan namun penuh kehati-hatian seolah takut sehelai benang saja bisa putus 

dengan mudahnya, pegawai yang kini berdiri di sebelah Karin mulai mendemonstrasikan 

caranya. 

Pertama-tama ia memasukan gaun mulai dari bagian paling bawah, lalu melipatnya 

seperti bentuk akordeon—sama dengan prosedur dan standar yang ditetapkan oleh 

perusahaan—sambil sesekali merapikan beberapa bagian yang mencuat karena bentuk lipatan 

yang tidak proporsional. Lalu ketika sampai di bagian atas gaun, boks di depannya sudah terisi 

seluruhnya hingga tak menyisakan tempat untuk diisi lagi. 

“Kayaknya boksnya kurang tinggi jika dibanding dengan gaunnya.” 

Ditariknya agar boks itu lebih dekat padanya. Sambil mencoba melipat, Karin berkata, 

“Bagaimana jika mengemas gaun-gaunnya seperti ini… lipat sisi kanan-kiri bagian bawah. 

Kalau bentuknya sudah seperti persegi panjang, lipat akordeon. Bagian atas gaun bisa dilipat 

seperti biasa. Lihat! Lebih rapi, „kan? Lumayan, lah, ya.” 

“Maaf, mbak, menurut saya, agak terlalu memaksakan gaunnya,” bantah pegawai tadi. 

“Boksnya memang bisa ditutup, tapi ketika dibuka isinya „melompat‟ ke luar.” 

“Kurasa memang benar, sebaiknya kita membeli boks yang lebih besar—kalau kita 

menggunakan kubus setengah meter, apakah cukup?” 
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“Cukup, sih, tapi kayaknya bakal nggak keliatan glamour.” Kalimat itu terbisik lirih dari 

gerombolan di belakang Karin. Entah siapa yang melakukannya. 

Dengan senyum meyakinkan, Karin membalikan tubuhnya. “Tenang saja, bagian desain 

akan membuat rancangan yang bagus, jadi tidak perlu takut kehilangan „sentuhan‟ kita—sudah, 

sekarang, kembali bekerja.” 

Semua orang pun meninggalkan ruangan, kecuali si pemilik usaha. Ia masih berkutat 

bersama gaun dan kotak karton di atas meja. “Muat tapi tidak termuat dengan cantik.” 

“Cantik.” 

“Apa?” Karin mengangkat kepalanya. Tidak ada maksud menyembunyikan semburat 

merah di kedua pipi. “Aku cantik? Itu semua orang sudah tahu.” 

“Oh, ya? Aku tidak pernah tahu.” 

“Trus siapa yang cantik?” 

“Entah.” Reza menjawab sambil lalu tanpa menatap mata Karin. “Urusanmu sudah 

selesai? Aku mau pulang.” 

“Jawab dulu, siapa yang cantik?” 

“Apa?” 

“Siapa yang cantik?” 

“Maksudku, pertanyaannya bukan siapa tapi apa.” 

“Ya, kalau begitu, apa yang cantik?” 

“Sudah kubilang, aku tidak tahu. Aku hanya asal bicara—mau pulang nggak? Aku 

tinggal, nih, kalau lama.” 
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“Ya, ya, ya, tunggu sebentar.” Karin lari-lari kecil menghampiri Reza yang sudah 

hampir jauh di depannya. “Tunggu, tas aku ketinggalan.” 

Ha-ha-ha. Dasar. Kamu nggak pernah berubah. Kamu selalu kikuk pada hal-hal kecil. Tapi 

melihatmu hari ini, seperti ini, aku yakin kamu bisa memimpin ratusan orang di belakangmu. 

Aku tahu, kamu mampu. 


