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Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 
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masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 
(satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling 

banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, 
memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil 

pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ataudenda paling banyak 

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
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Kata Pengantar 

 
Segala puji bagi Allah karena berkat rahmat serta 

karunia-Nya maka karya ini bisa diselesaikan dalam waktu 
yang tepat dan juga sesuai dengan target yang 
sebelumnya sudah ditentukan. Tak lupa, shalawat serta 
salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan 
kita Nabi Muhammad karena berkat beliaulah kita 
mampu keluar dari jalan yang gelap menuju jalan yang 
terang. Beliau juga telah membawa ajaran agama Islam 
yang membuat hati kita selalu sejuk, damai, dan aman, 
sebagai pedoman hidup yang akan selalu kita bawa 
sampai kapanpun. 

Adapun karya kami yang berjudul “Kisah Dalam 
Dunia” ini telah kami buat semaksimal dan sebaik 
mungkin agar supaya mampu menjadi pelepas dahaga 
bagi para pembaca yang budiman yang memang memiliki 
ketertarikan untuk membaca karya bertemakan drama 
tersebut. 

Kami juga menyadari bahwa tidak ada satupun 
manusia yang ada di muka bumi ini yang tidak pernah 
berbuat kekeliruan dan kesalahan. Untuk itu, kami 
memohon agar para pembaca yang budiman agar 
berkenan memberikan masukan-masukan demi 
meningkatkan kualitas kami agar supaya kedepannya 
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semakin mampu menghasilkan karya-karya terbaik dan 
demi membuat para pembaca semakin puas dengan hasil 
karya kami. 

Demikian karya yang kami buat, semoga dapat 
memberikan manfaat serta menambah wawasan para 
pembaca. Terimakasih. 

 
Medan, 07 Desember 2020 

 
Safinatun Naja 
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Hanya Tentang 
Impian Ibu 

 
 
  Aku hanya bisa terduduk diam dibalik meja 

ruang tamu sembari menonton pertengkaran antara ibu 
dan kakak lelakiku,sudah hampir setengah jam mereka 
beradu mulut dengan kalimat-kalimat yang sulit 
dimengerti oleh anak berusia 10 tahun sepertiku. 

Hampir beberapa kali pula aku melihat ibu 
mendaratkan tangan hangatnya tepat dipipi kak 
arka,tetapi ia sama sekali tidak membalas pukulan ibu 
selain untaian kalimat kasar yang keluar dari mulut 
remaja berusia 17 tahun sepertinya. 

Setiap kali ada kesempatan,ibu selalu melirik 
tajam padaku dan gerak-gerik postur tubuhnya seakan 
tengah membandingkan kami berdua. 

"Aku tidak akan ikut lomba piano,kalau ibu gak 
ajak Sheila ikut bersama kita" Jeritnya pada ibu kami, 
setidaknya kata-kata itu cukup jelas terdengar ditelingaku 
sebab semakin lama pertengkaran mereka semakin besar 
dan suara kedua orang dewasa itu terdengar jelas dan 
memuncak. 

"Kita akan malu membawa anak pengidap 
treacher Collins syndrome seperti dia! Wajahnya jelek 
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dan buruk rupa tidak mirip sepertiku yang cantik ataupun 
ayahmu yang tampan,itu akan mempermalukan kita 
berdua diacara lomba piano bergengsi,Arka" Kalimat ibu 
memang sulit untuk kupahami,tetapi kedengarannya 
sangat kasar dan tak terasa tetesan air mata mengalir 
dikedua pipiku. 

Aku mulai berpikir apakah aku terlalu buruk rupa 
sehingga ibu teramat membenciku atau aku bukanlah 
putri kandungnya.Jujur ingin rasanya pertanyaan itu 
kuajukan padanya,tetapi bagaimana mungkin itu bisa 
terjadi kalau setiap kali aku mendekatinya saja mendadak 
ibu langsung menjauhi dariku sembari mengeluarkan 
kalimat-kalimat bentakkan yang enggan kudengar. 

"Terserah ibu,lagipula kan ibu yang mau aku 
memenangkan lomba piano itu" Sindir kakak,kemudian 
kakak berjalan mendekatiku yang telah merengek sedih 
lalu menggendong tubuh mungil ini kedalam kamar tanpa 
sedikitpun menoleh kebelakang.Tentu saja hanya diriku 
yang menyaksikan ibu menatap kami dengan penuh 
kekesalan. 

"Aku tidak perduli dengan ancamanmu arka, 
pokoknya lusa kau akan ikut lomba piano itu atau kau 
akan menyesal tidak akan pernah melihatku lagi seumur 
hidupmu!!!"Bentaknya dari ruang tamu. 

 
Didalam kamar,kakak menurunkanku diatas kasur 

lalu menghapus tetesan air mata dipipi mungilku. 
"Apa aku berbuat salah?Apa ibu membenciku" 

Tanyaku,ia hanya menghela nafas saja sebelum akhirnya 
memperlihatkan wajah ramahnya kembali pada adiknya 
ini. 
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"Kau terlalu kecil untuk kujelaskan situasi saat ini 
Sheila,jadi lebih baik lupakan masalah tadi ya" Ucapnya 
seperti biasa setiap kali aku mempertanyakan pertanyaan 
yang serupa seperti barusan,ia memang benar meskipun 
ia menjelaskan secara detail kepadaku tetap saja aku 
masih terlalu kecil untuk memahaminya. 

"Boleh aku tahu,kenapa wajahku berbeda dari 
kalian?" Aku mencoba mempertanyakan pertanyaan ini 
pada kakak,aku lelah bersembunyi dibalik 
keingintahuanku tentang semua yang terjadi dan 
perasaan jijik setiap kali aku menatap kearah cermin 
disamping ranjang kasur atau sekedar mendongakkan 
kepala keluar jendela sembari menyapa para orang-orang 
yang seketika langsung berlari ketakutan setelah melihat 
wajah ini. 

"Mengapa aku menyeramkan?mungkin saja aku 
seharusnya tidak dilahirkan kedunia ini,kak?" Kakak 
terdiam seketika,ia lebih terlihat sedang berusaha untuk 
memikirkan jawaban apa yang harus disampaikannya 
padaku.Cukup lama memang aku menunggu Jawaban itu 
keluar dari mulutnya,sampai akhirnya ia mengalah pada 
keheningan yang telah terjadi diantara kami. 

"Oke,wajah kamu itu berbeda dari kakak,ibu 
ataupun ayah, karena kamu itu spesial! Kamu terlalu 
sempurna dan unik dimata Tuhan dan aku beruntung 
punya adik seperti kamu" Ia mengacak rambut hitam 
ikalku lalu tersenyum seakan mengisyaratkan kalau ia 
benar-benar berkata jujur. 

"Lebih baik kamu tidur,semoga saja besok adalah 
hari yang cukup menyenangkan untuk kita" ujarnya,lalu ia 
pergi meninggalkan kamarku tanpa pernah memberikan 
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jawaban yang memuaskan dari semua pertanyaan yang 
barusan kuajukan. 

Ah,sudahlah lebih baik aku memejamkan saja 
mata  dan berharap semoga besok memang hari yang 
menyenangkan untuk kami dan pertengkaran hebat 
antara kakak dan ibu segera mereda,perlahan 
kupejamkan kedua mata ini didalam keheningan kamar 
yang hanya berhiaskan lampu tidur dikedua sisi ranjang 
sampai akhirnya aku benar-benar terlelap didalam mimpi. 

Keesokan harinya,aku pikir segalanya telah 
membaik namun dugaan ku salah besar.Entah kenapa 
pagi ini jauh lebih menyeramkan dibandingkan hari-hari 
sebelumnya, suara-suara piring yang dilemparkan dan 
jeritan ibu membangunkanku dari tidur lelap. 

Dengan posisi yang masih setengah sadar,aku 
keluar dari kamar dan mendapati kedua orang yang 
kusayangi kembali bertengkar, pemandangan yang lebih 
menyeramkan lagi ialah piano yang berada dipojok 
dinding ruang tamu hancur dilantai seperti baru saja 
dirusak oleh kakak sendiri.Bukan hanya itu saja,wajah 
kakak yang meneteskan darah akibat pukulan keras dari 
gelas yang digenggam ibu seperti biasanya yang selalu 
dilakukan ibu setiap kali kami berbuat nakal. 

"Dasar anak nakal!kau telah menghancurkan 
mimpiku dan sekarang kau masih saja membela anak 
monster itu" Bentaknya,kakak hanya terduduk lemas 
dilantai sembari memegang kepalanya yang berdarah 
sedangkan aku segera berlari kearah kakak tanpa sempat 
memikirkan apa yang nantinya akan dilakukan ibu 
terhadapku. 
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"Ngapain kau ada dihadapanku?" Suaranya 
sungguh menggema ditelingaku,ia terlihat sangat murka 
dan spontan menarik rambutku hingga terseret cukup 
jauh dari posisi kakak. 

"Sakit bu…" lirihku menangis tersedu-sedu,tetapi 
tidak ada belas kasihan diwajahnya selain kemurkaan 
yang tak terbendung. 

"Kau terlalu buruk rupa untuk menjadi 
anakku,aku muak telah melahirkanmu"Ucapnya pedas 
yang langsung mengenai batinku,entah kenapa rasanya 
sesak yang tak terlukiskan seakan ada panah yang tengah 
menusuk batin. 

“Oke arka,aku adalah ibumu dan kau harus 
menuruti perintahku batik itu suka maupun tidak,kau 
akan tetap ikut lomba piano itu besok dan malam ini kita 
akan menginap dirumah pelatihmu sambil 
mempersiapkan diri untuk besok!"Ia langsung menarik 
paksa tangan kakak,kakak hanya bisa mengikuti 
langkahnya.ia memang bukan tipe pelawan setiap kali ibu 
memperlihatkan taringnya. 

Saat ini aku memang masihlah anak kecil,tetapi 
kini aku mulai paham dan bisa merasakan kalau ada 
sebuah tekanan mental yang dirasakan oleh kakak sebab 
setahuku kakak sangat mencintai permainan bola kaki 
bukan bermain Piano seperti yang diinginkan ibu. 

"Aku bisa saja membuang Sheila kepanti asuhan, 
kalau kau tidak memenangkan perlombaan piano itu" 
Setidaknya itulah kalimat yang sempat kudengarkan 
sebelum mereka berdua pergi meninggalkanku dirumah 
seorang diri. 
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Tentu saja,aku hanya seorang diri dirumah ini 
sekarang.Kakak dan ibu pergi menginap untuk 
mempersiapkan lomba piano itu dan kupastikan saat ini 
kakak pasti tertekan karena ia tidak akan rela 
membiarkanku ditaruh kepanti asuhan oleh ibu,sama 
halnya sepertiku yang sungguh tertekan oleh sikap ibu 
yang tidak sedikitpun memandangku sebagai anaknya 
dan selalu mencercah wujudku. 

"Aku bisa saja secantik ibu kalau tidak terkena 
sindrom yang sering dikatakan ibu" Ucapku dalam hati 
sembari tetap mengamati wajah buruk ini didepan 
cermin,tanpa kusadari air mata kembali membanjiri 
seluruh wajah tetapi segera kuhapus dengan 
tangan.Dengan kesedihan yang mendalam,aku 
mengamati sekeliling kamar dan mataku tertuju ke lemari 
kamar yang sebenarnya telah dipenuhi oleh gaun-gaun 
cantik nan elok yang telah lama dipersiapkan oleh ibu, 
sebelum kelahiranku didunia ini.Hanya saja aku jarang 
memakainya karena ibu begitu sangat marah kalau ia 
melihatku mengenakan salah satu gaun itu,rasanya aku 
sangat tidak pantas memakai gaun yang dibelinya selain 
baju kaus milik kakak dulu waktu seusiaku. 

"Mungkin aku bisa memakainya untuk datang 
menemui kakak" Ucapku penuh semangat,setidaknya 
hanya itulah ide yang muncul dipikiranku saat ini,sungguh 
aku memang benar-benar ingin sekali menonton 
permainan piano kakak meskipun secara sembunyi-
sembunyi.Pokoknya didalam kesunyian rumah hari 
ini,aku menghabiskan waktu untuk mempersiapkan diri 
buat besok dan kuharap topeng pemberian kakak bisa 
menyembunyikan wajah buruk ini dari orang lain. 
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Singkat cerita,besoknya aku pun pergi ke acara 

lomba piano bergengsi yang kebetulan diselenggarakan 
disekolah kakak.Untung saja sekolah kakak lumayan tidak 
terlalu jauh dari perumahan kami dan tidak perlu menaiki 
kendaraan,jadi aku bisa berjalan kaki untuk lebih awal 
tiba disana.Jujur ini adalah kali kedua aku bisa melihat 
dunia secara bebas,sebelumnya aku pernah keluar rumah 
secara sembunyi-sembunyi bersama ayah sampai 
akhirnya ayah memutuskan untuk meninggalkan kami 
bersama keluarga barunya karena tidak tahan akan sikap 
ibu. 

 
**** 

 
 

Aku rasa pemandangan kota tidak ada yang 
berubah setelah beberapa tahun terakhir,selain jalan 
setapak yang kulewati kini mulai ditumbuhi daun-daun 
hijau disepanjang trotoar,tanpa kusadari aku telah 
sampai juga di sekolahnya kakak. 

Disana begitu ramai, mobil-mobil yang berlalu-
lalang memenuhi tempat parkiran dan seluruh anak-anak 
yang juga ikut audisi seperti kakak bergandengan tangan 
bersama orang tuanya.Aku iri melihatnya dan kupastikan 
kakak jauh lebih iri melihat pemandangan ini yang sama 
sekali belum pernah kami rasakan selain mewujudkan 
impian dan cita-cita ibu serta kebencian ibu yang harus 
kuterima setiap saat. 
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"Aku harus segera masuk untuk menonton kakak" 
Ucapku,aku langsung berlari kedalam sekolah itu dan 
mencari keberadaan aula tempat seleksi itu diadakan. 

"Hey nak,kau tidak boleh sembarangan masuk 
sini" Salah seorang satpam mencegatku saat akan 
memasuki aula yang telah dimulai,sungguh suara piano 
sangat terdengar jelas dari luar tetapi kupastikan itu 
bukan kakak. 

"Aku terlambat,orang tuaku ada didalam kok dan 
aku tidak ingin ketinggalan untuk melihat kakakku" Ia 
menaikkan salah satu alisnya,menatapku tidak percaya 
dan mengamati penampilanku cukup lama. 

"Lalu kenapa kau harus memakai topeng,nak?" 
"Kalau boleh jujur aku berpenyakitan,aku tidak 

mau orang lain takut" Aku memperlihatkan wajah 
burukku padanya,ia hanya tersenyum saja lalu 
membukakan pintu padaku. 

"Apapun penyakitmu,jangan pernah putus asa 
untuk menghadapinya dan kupersilahkan kau masuk 
menemui kakakmu" Ucapnya yang sama sekali tidak 
terlihat jijik menatapku,ia malah menasihatiku dengan 
kalimat indahnya yang belum pernah kudengar dari bibir 
ibu. 

"Makasih pak"Ucapku berterimakasih penuh 
padanya,aku pun langsung berlari kedalam dan 
mengambil posisi bangku paling belakang supaya tidak 
bertemu ibu. 

Cukup lama aku menunggu disini, sampai 
akhirnya orang yang kutunggu terlihat berdiri diatas 
panggung dan menyapa seluruh barisan penonton yang 
duduk dikursi,kemudian ia mengambil posisi duduk 
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menghadap piano dan memainkan jemarinya.Ia 
membawakan alunan piano itu begitu indah,jemari 
profesionalnya yang khas mirip seperti ibu hingga 
membuat semua orang yang berada dikursi barisan 
depanku tak henti memujinya. 

Namun tidak dengan kakak,wajahnya tampak 
sedih dan alunan pianonya seakan mengatakan kepada 
semua orang kalau ia sedang terpaksa berada disana dan 
ia tengah membutuhkan pertolongan dari belenggu yang 
sedang mengawasinya hari ini. 

 
Setelah cukup lama kakak memainkan piano itu,ia 

langsung turun dari panggung dan berjalan kearah pintu 
aula.Lantas aku langsung mengikuti jejaknya dan meraih 
tangan kakak yang cukup dingin. 

"Kak.."Panggilku,ia segera memeluk tubuhku 
tetapi langsung dilepas olehnya saat ibu kami datang 
menghampiri. 

"Apa yang kau lakukan disini Sheila?"ia menatap 
tajam padaku,lalu beralih kearah kakak, "Mengapa kau 
meninggalkan aula seleksi? Permainanmu bagus dan 
bersiaplah menerima penghargaan nanti" Ucapnya 
dengan nada memerintah tidak seperti seorang ibu yang 
bangga terhadap pencapaian anaknya.Tetapi aku melihat 
kali ini kakak tidak menuruti ibu,ia menggenggam jemari 
kecilku dan menatap tajam kepada ibu. 

"Ibu saja yang ambil,bukannya ibu yang 
mengharapkan penghargaan itu sejak kecil dan aku sama 
sekali tidak membutuhkannya" Ketus kakak. 

"Apa kau mau melawan pada ibumu?Aku ini 
ibumu,arka" 


