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Prolog 

 

Pada awal abad ke-20, tahun 1923, jauh dari kekacauan 

dunia akan peperangan, 

Di sebuah negara, terdapat sebuah desa kecil bernama 

Teakpecan. Desa tersebut penuh dengan para penduduk yang 

memiliki mata pencaharian utama sebagai petani, peternak, dan 

beberapa juga bekerja sebagai pekerja usaha pabrik kecil seperti 

pabrik penghasil kain, keju, susu, dan banyak lagi untuk dijual 

ke kota. Bahan baku seperti kapas, bahan makanan, dan daging 

segar banyak juga yang dijual langsung ke kota atau diolah oleh 

beberapa rumah tangga menjadi suatu kebutuhan yang siap 

untuk dikonsumsi. Dalam masyarakat desa yang banyak hidup 

dari hasil alam tersebut, hiduplah sebuah keluarga yang hidup 

dari peternakan domba bernama Woods. Keluarga Woods 

sendiri memiliki seorang anak perempuan yang sangat aktif 

berusia 9 tahun yang bernama Constance. Constance Woods, 

atau lebih dikenal dengan nama Corrin, nama kecilnya, adalah 

seorang gadis penggembala kecil yang sedang bersekolah di 

sebuah sekolah umum yang ada di desa tersebut. 

Pada usia kanak-kanak seperti demikian, anak laki-laki 

maupun perempuan masih aktif untuk terus menjelajahi dunia di 

sekelilingnya. Demikian pula dengan Corrin, yang senang 

bermain-main dan menjelajahi hutan kecil yang dekat dengan 
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peternakan keluarganya, memanjat pohon dan tinggal di sebuah 

rumah pohon yang dibuat oleh Stephan, salah satu pekerja di 

peternakan keluarganya dan juga sekaligus sahabatnya, dan 

banyak hal lainnya yang wajar dilakukan oleh anak berusia 

demikian. Walau beberapa orang dewasa mungkin tidak 

mengerti akan tahap perkembangan tersebut dan mulai 

mengajari anak perempuannya untuk bersikap lebih feminin dan 

sopan, beda halnya dengan Corrin dan beberapa temannya. 

Corrin sendiri adalah seorang gadis yang berkemauan keras dan 

keras kepala dalam keadaan tertentu, bahkan ibunya sendiri 

kadang sampai menggeleng-gelengkan kepalanya melihat putri 

satu-satunya tersebut. Ia “tidak bisa” mengenakan gaun yang 

biasa digunakan oleh para gadis kecil yang ada di desa tersebut, 

atau seluruh pakaiannya akan habis dirusaknya, kata ibu Corrin 

sendiri. Walaupun demikian, kedua orang tua keluarga Woods 

itu tetap menyayangi putri mereka apa adanya, dan terus 

mendukung keinginan dan mimpi-mimpi putri cilik mereka 

tersebut agar ia bisa menjadi seorang wanita yang hebat 

nantinya saat ia sudah menjadi dewasa. 
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Ada Apa dengan Pakaian Corrin? 

 

“Ayah, Ibu, Stephan, aku pulang!” 

Terdengarlah seruan seorang gadis cilik dari luar 

ladang peternakan tersebut. Terlihatlah seorang gadis cilik 

berambut coklat pendek seleher yang sedang berlari-lari ke arah 

rumah kayu yang ada di belakang ladang peternakan tersebut. 

Gadis itu terlihat sangat kotor, penuh dengan lumpur di wajah 

dan pakaiannya. Gaun oranye yang dikenakannya terlihat 

menjadi coklat kehitaman, dan bagian terbawah gaun tersebut 

terlihat robek terbelah dua di beberapa bagian. 

Mendengar seruan gadis tersebut, terlihatlah seorang 

wanita dewasa berambut coklat yang disanggul sederhana di 

belakang kepala keluar dari rumah tersebut. Kedua mata sang 

wanita tersebut membelalak kaget melihat keadaan sang gadis 

cilik yang sedang berlari-lari ke arahnya itu. 

“Astaga, Corrin, nak. Apa yang sudah kau lakukan 

lagi?” kata wanita tersebut sambil berjalan cepat menghampiri 

Corrin, gadis cilik itu, lalu berjongkok sambil memegang kedua 

bahu sang gadis cilik itu. “Kau kotor sekali nak. Kau kemana 

lagi setelah pulang sekolah hari ini?” 

“Tadi aku dan teman-teman bermain bersama kerbau 

milik Paman Fred hingga ke kubangan, Ibu,” jelas Corrin 
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dengan bahagia. “Kerbau itu besar sekali, aku jadi mau 

menungganginya.” 

“Astaga nak. Kubangan itu sangat kotor,” kata Nyonya 

Woods, wanita itu, yang ternyata ibu dari Corrin sendiri. “Lalu 

kenapa kau bisa merobek pakaianmu lagi?” 

“Tadi aku terkait di garpu sawah milik Bibi Penny dan 

rokku sempat juga terobek karena ranting pohon saat aku naik 

ke rumah pohon milik Beatrice,” jawab Corrin sambil 

tersenyum polos. 

Mendengar hal itu, Nyonya Woods hanya bisa 

menggeleng-gelengkan kepalanya sambil tersenyum lemah, lalu 

berkata, 

“Kalau begitu, segeralah mandi dan makan siang, nak. 

Ibu yang akan mencuci dan menjahit pakaianmu ini nanti,” kata 

Nyonya Woods sambil bangkit berdiri, lalu membukakan pintu 

utama rumah untuk sang putri ciliknya yang ingin segera mandi 

dan berganti pakaian itu. 

 

Nyonya Woods sebenarnya sudah sangat lama 

memikirkan pakaian apa yang dapat dikenakan oleh Corrin yang 

sangat aktif tersebut. Seluruh gaun yang dimiliki oleh gadis cilik 

tersebut sudah pernah dirobeknya dan sudah dijahit berkali-kali, 

bahkan beberapa sudah ditambal. Nyonya Woods tidak mungkin 



 

   9 

membiarkan gaun-gaun yang indah itu terus dirobek oleh 

putrinya walau secara tidak sengaja. Sebagai seorang penjahit 

pakaian yang handal, Nyonya Woods terus mencari jenis 

pakaian yang baik dikenakan oleh putrinya tersebut, yang dapat 

mendukung keaktifannya dan tetap menunjukkan sisi feminin 

dari putrinya tersebut, walau mungkin hanya sedikit. 

“Corrin mungkin bisa mengenakan celana saja sebagai 

pengganti rok, Nyonya,” kata Stephan begitu ia melihat Corrin 

pulang hari itu. “Mungkin itu akan lebih mendukung 

keaktifannya dan mengurangi pekerjaan Nyonya untuk terus 

menjahit pakaiannya setiap hari.” 

“Keluarga kami tidak begitu menyetujui jika seorang 

perempuan mengenakan celana saja seperti itu. Kami percaya 

itu bukanlah hal yang baik untuk dikenakan oleh seorang 

perempuan,” balas Nyonya Woods, menolak. 

“Jika begitu, mungkin Nyonya bisa mengubah sedikit 

bentuk celana itu menyerupai bentukan rok, atau menambahkan 

kain yang berbentuk seperti rok pada celana tersebut,” saran 

Stephan. “Tapi aku sendiri tidak berpengalaman dalam dunia 

tata busana. Aku hanya menyampaikan apa yang tiba-tiba 

terpikirkan olehku.” 

“..celana tapi memiliki rok? Sepertinya menarik,” kata 

Nyonya Woods sambil tersenyum. “Mungkin saja bisa, Stephan. 

Terima kasih atas masukannya.” 
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Dan begitulah, Nyonya Woods terlihat sibuk di meja 

jahitnya malam itu. Diambilnya beberapa lembar kertas, dan ia 

mulai menggambar sketsa pakaian yang cocok untuk putrinya 

tersebut. Ia terlihat sangat berkonsentrasi dan bingung di saat 

yang sama, hingga tiba-tiba saja, 

“Apa yang sedang kau kerjakan, istriku?” tanya sebuah 

suara pria dewasa yang cukup berat dari ambang pintu ruangan 

tersebut. 

“Ah, Richard. Kemarilah,” balas Nyonya Woods 

kepada Tuan Woods, suaminya itu, sekaligus ayah dari Corrin 

sendiri. “Menurutmu apa pantas jika aku membuatkan Corrin 

sebuah celana agar ia tidak terus merusak gaun-gaunnya itu?” 

“Terlepas dari kebiasaan keluargamu, sebenarnya aku 

tidak masalah. Mungkin bentuk celana tersebut bisa kau ubah 

menjadi lebih feminin. Aku tidak tahu bagaimana caranya, 

menambah kerutan atau lipatan, mungkin?” kata Tuan Woods. 

“Sebaiknya aku mengurangi lipatan juga, kalau tidak 

Corrin akan merobeknya lagi jika tersangkut oleh sesuatu,” kata 

Nyonya Woods. “Lalu, jika ia mengenakan celana, aku juga 

harus memikirkan pakaian atasannya. Aku masih tidak punya 

ide bagaimana aku bisa membuat sebuah atasan yang feminin, 

yang selaras dengan celana.” 


