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“Martha, lo udah siapin barang-barang buat video shoot?” 

Kepala Karin menyembul dari balik ruang kerjanya. Rambut sepunggungnya sudah 

ditata rapi seperti pengantin Eropa dengan hiasal bunga-bunga pada bagian belakang. 

“Sepuluh.” 

“Hah?” 

Martha mengambil langkah panjang menuju ruang bosnya. “Udah sepuluh kali lo kasih 

pertanyaan itu ke gue. Nih! Checklist dress dan aksesoris yang nanti dipakai. Udah gue susun 

per scene. Semuanya ada di koper dan hanger. Udah gue tandain juga di item-nya. Puas?” 

“Thank you, Mar! Lo emang selalu bisa gue andelin!!” 

“Menurut lo?!” 

“Iya, iya, gue butiran debu paling halus tanpa lo. Makin cinta, deh, sama lo!” 

Martha terkekeh mendengar jilatan Karin. “Cinta lo nggak ngerubah prinsip gue. Sorry.” 

TOK-TOK-TOK 

“Mbak, mobilnya sudah siap,” sela seorang karyawan dari departemen pemasaran. 

“Barang-barangnya saya angkut sekarang, ya?” 

“Oke,” jawab Karin. “Saya ke depan lima menit lagi.” 

Karyawan itu pun segera membalikan badannya, menuju ruang meeting di mana Martha 

meletakan kebutuhan-kebutuhan untuk video shoot hari ini. 

“Reza mana, Rin?” 

“Oh… tadi pagi, sih, pamit mau proofing design kotak baru sama ngurusin apa gitu buat 

kuliahnya—nggak ngerti gue.” 

*** 
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Kurang lebih dua jam kemudian, mobil Karin berhenti di tepi pantai. Batas ujung jalan 

yang masih dapat dilalui oleh kendaraan bermotor empat—berpasir tebal namun masih cukup 

padat untuk dapat dilintasi si kuda besi. 

Pantai ini sedikit terasing, sehingga belum banyak pengunjung datang untuk liburan di 

sini. Tanahnya belum kehitaman, ombaknya bergulung-gulung jernih menghantam tebing 

karang yang membuat tempat ini terasa lebih private dari hiruk-pikuk ramainya tempat wisata 

tetangga. 

“Mbak Karin?” 

Seorang lelaki seusianya memanggil Karin dari belakang. Ia menggendong ransel besar 

di punggungnya dan dua tas lensa di bahu kanan dan kiri. Karin tahu pasti, ransel itu berisi 

kamera dan peralatan fotografi lainnya yang harganya selangit. Langit ke tujuh puluh tujuh kali 

tujuh, tepatnya. 

“Ya?” 

“Sudah ditunggu Mas Diaz di sana, Mbak.” Ia menunjuk sebuah tempat berpayung 

warna-warni yang disulap menjadi tempat sutradara melakukan directing untuk shooting 

beberapa jam ke depan. “Itu yang pakai kaos kuning, trucker cap item.” 

*** 

 

“CUT!” Teriak Diaz. “Oke, it’s a wrap, guys! Good job!” 

Semua orang bertepuk tangan. Bahagia. Lega. 

Karin tak pernah menyangka bahwa untuk video yang tidak lebih dari satu menit itu 

memakan waktu hingga hampir tengah malam. 
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“Baru pertama kali project video?” tanya Diaz seolah dapat membaca pikiran perempuan 

itu. 

“Eh?” Karin terkesiap. Hampir saja tersedak air mineral yang sedang diminumnya. “Iya, 

ini pertama kalinya kami punya project pakai shooting-shooting begini.” 

“Biasanya?” 

“Biasanya, sih, main di foto aja. Tapi pasar mulai berubah, interest mereka mulai 

merambah ke media berbasis video seperti ini. Jadi, kami pikir, jangan sampai terlambat 

mengambil kesempatan.” 

“Gimana, tadi? Enjoy tampil di depan kamera?” 

“Pertama, sih, agak kaku—keliatan banget, kan? Banyak salah di sana-sini. Tapi lama 

kelamaan mulai terbiasa, thanks to you tadi udah ngarahin banyak ini-itu, jadi… yaaaaa… 

semua bisa dilalui dengan baik hari ini.” 

“Thanks to you too karena udah sabar menghadapi hari yang panjang ini.” 

Keduanya tergelak, melepas letih yang mulai terasa pada tiap persendian, juga perut 

yang mulai kembung akibat hampir seharian terisi sepoinya angin pantai. 

“Anyway, gue baru tau kalo yang jadi model langsung CEO-nya, padahal „kan online 

shop lo udah gede. I mean, cukuplah buat nge-hire model atau seleb-seleb medsos yang lagi hits, 

kenapa lo langsung yang turun tangan?” Diaz membuka suara. 

“Gue juga baru tau kalo gue di-shoot langsung sama bapak CEO terhormat, padahal „kan 

lo punya orang-orang yang juga punya kapabilitas mumpuni di belakang kamera?” 

“Beberapa project gue turun tangan langsung. Entah project besar atau pun kecil, project-

nya siapa, atau gimana… gue selalu menemukan rasa damai di belakang kamera.” 
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“Dan jawaban gue sama kayak lo,” ujar Karin. “Gue mulai olshop ini dari nol—minus, 

malah. Gue tau banget sepak terjangnya buat bisa bertahan di derasnya arus pasar persaingan 

sempurna. Ibarat punya anak, gue nikmatin banget ngelatih dia ngerangkak, jalan, lari, main 

sepak bola, naik sepeda. Jatuh bangun berkali-kali, tapi kalau udah passion, siapapun nggak 

bisa menghalangi.” 

Karin melanjutkan, “Bener, sih, kami bisa hire orang-orang yang lebih berpengalaman di 

depan kamera daripada gue, tapi beberapa project adalah porsi gue yang jadi modelnya. Salah 

satunya special offer sama season collection. Let’s say, udah jadi „pakem‟ kami untuk membuat 

seorang Karin berdiri di depan kamera.” 

“Anu… kayaknya kita ada sedikit salah paham. Maksud gue, gue nilai lo keren banget, 

buat project-project kayak gini, lo masih mau turun langsung. Sorry, kalo omongan gue malah 

nyinggung elo.” 

“I know… gue cuma ngasih pengertian aja. No need to say sorry.” Karin mengakhiri 

kalimatnya dengan senyum tipis. Perlahan canggung di antara keduanya mulai meleleh. 

“Anyway, lo mirip siapa, ya? Kayak nggak asing gitu.” 

“Kalo lo bilang Shawn Mendes, congrats lo orang ke sejuta-dua-ratus-sembilan-puluh-

sembilan-ribu-empat-ratus-lima-puluh-delapan.” 

“Pede amat lo! Well, yeah, kontur muka lo hampir-hampir mirip lah sama dia… tapi 

kayaknya bukan Shawn Mendes deh yang gue maksud.” 

Diaz pun mulai menyanyikan sepenggal lirik lagu artis internasional yang tadi ia sebut. 

“... ‘cause I know I can treat you better than he can. And any girl like you deserve a gentleman. Tell me 

why are we wasting time on all your wasted crying, when you should be with me instead. I know I can 

treat you better, better than he can.” 

http://www.setelahtitik.wordpress.com/


PAMIT. 
Part 8 

Written by: Sharoncitara 
setelahtitik.wordpress.com 

wattpad.com/user/sharoncitara 
youtube.com/sharoncitarapramesti 

 
Karin terpana mendengar suara Diaz. Meski tidak sesempurna penyanyi ajang 

kompetisi, namun jenis suaranya yang halus langsung menarik perhatian telinganya. Terlebih 

lagi, ia terpana pada penggalan bait yang lelaki itu nyanyikan. 

Ia sengaja, atau… 

“Karin!” Sebuah suara memanggil dari area parkir. Seorang lelaki dengan siluet rambut 

ikal berlari mendekatinya. “Karin!” 

“Loh, Za, ngapain di sini?” 

“Mau berenang di pantai, menurut ngana?” 

“Bilang aja, sih, mau ngejemput.” 

“Tadi Ibu telepon, katanya handphone kamu mati dari siang—nggak bisa dihubungin,” 

jelas Reza. “Kamu nggak bilang dulu ke Ibu kalau ada video shoot?” 

Karin meringis, tipikal ketika ia ketahuan melakukan sebuah keluputan. “Oh, iya, 

sengaja aku matiin daripada baterenya kebuang sia-sia.” 

“Aku udah jelasin ke Ibu. Lain kali jangan lupa pamit sama Ibu, jangan bikin Ibu 

khawatir.” 

“Oh, ya, Za… kenalin ini Diaz—yang punya studio. Diaz, kenalin ini Reza… dia, ehmm.” 

Karin mencari kata yang tepat untuk menyelesaikan kalimatnya. Apakah bijak 

mengenalkannya sebagai mantan pacar? Atau sebaiknya sebut saja dia teman? Tidak! Karin 

tidak mau membuat Reza menjadi temannya. Reza itu… “Dia partner kerja gue dari awal bikin 

olshop sampe sekarang.” 

Kedua lelaki itu pun bersalaman dan saling mengucapkan nama. Sedikit berbasa-basi 

sambil menunggu Karin membereskan barang bawaan pribadinya. 
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“Yuk, Za!” ajak Karin. Riasan heboh di wajahnya sudah berganti make up tipis khasnya 

sehari-hari, namun rambut dan mini dress putihnya tetap melekat cantik pada tempatnya. 

“Kamu nggak ganti dulu?” 

“Nanti aja di rumah—aku capek,” rengek Karin. “Tapi aku juga kelaperan banget, kita 

mampir KFC, yuk.” 

“Kamu mau mampir KFC pake baju peri? Ke tempat lain aja yang bisa drive thru, 

makannya di rumah.” 

“Nggak mau, Zaaa. Keburu aku pingsan nanti—lagian ini lebih mirip dibilang dress 

pengantin daripada baju peri walaupun bawahannya pendek.” 

“Itu malah lebih parah, Karin. Kalo aku dikira nyulik pengantin gimana?” 

“Bodo amaaat, aku lagi pengen KFC. KFC. KFC. KFC. KFC KFC.” 

“Iyaaa, berisik! Sekali aja bilangnya.” 

“Yeaaayy.” Perempuan itu tertawa girang sambil meninju-ninju langit, berbanding 

terbalik dengan pernyataan „keburu-pingsan‟nya beberapa detik lalu. “Diaz, gue balik duluan, 

ya. Thank you buat kerja samanya hari ini.” 

“You’re welcome. Kalo ke depan ada photo shoot project, gue seneng banget kalo kalian 

juga percayakan ke kami untuk tanganin.” 

“Oke, kontak-kontak aja.” 
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