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Membaca kumpulan flashfiction ini membuat saya seperti 
seseorang yang menghadapi sebuah rumah dengan banyak 
jendela. Setiap saya melongokkan kepala ke setiap jendela, 
sudut pandang yang saya dapati selalu berbeda. Saya lalu 

disadarkan bahwa hidup juga sebuah rumah yang 
mempunyai banyak jendela dan menghadirkan fragmen: ada 

yang mengundang gelak, ada yang mendatangkan isak. 
 

- Adimas Immanuel - 
Penulis ‘Pelesir Mimpi’ 

 
 

 
 

 
 

Konsep buku Dunia di Balik Pintu Kayu ini unik dan segar. 
Terus terang, saya sulit sekali bernapas normal selama 

membaca buku ini. Emosi saya rasanya diaduk-aduk. Penuh 
kejutan. Tidak usah repot-repot menebak ke arah mana 
kisahnya, karena kemungkinan besar tebakanmu selalu 

salah, nikmati saja setiap ledakannya. 

 
- Eva Sri Rahayu – 

Penulis ‘Dunia Trisa’, ‘Love Puzzle’ dan ‘Twiries’ 
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Dunia di Balik Pintu Kayu. Ada apa? Tidak ada apa-apa. 
Sungguh. Selain kumpulan cerita sekilas dibungkus imajinasi 

luas penuh aroma kompetisi yang keras. Terlihat jelas dari 
persaingan dalam meramu kata dan menghasilkan karya-

karya terbaiknya. Totalitas tampak dari semakin 
meningkatnya kualitas karya di setiap stage sejak kompetisi 
digulirkan. Hal ini menjadikan buku kumpulan karya peserta 

MFF Idol ini begitu mengagumkan, fantastis, dan fun. 
Mengagumkan.  

Membaca satu per satu tantangan yang diberikan, tulisan 
yang ada adalah sebaik-baiknya jawaban. Tidak mudah 

dilakukan. Namun mampu ditaklukkan. 
Fantastis.  

Banyak cerita luar biasa lahir dari ide dan imajinasi tak 
terbatas. Menghadirkan kejutan-kejutan di setiap akhir 

ceritanya. Senyum, tawa, dan kadang juga air mata. 
Fun.  

Tak dipungkiri, karya-karya terbaik ini adalah hasil dari 
proses yang menyenangkan. Kerja sama dan kekompakan 

adalah salah satu kunci bersenang-senang. Hasilnya adalah 
sekumpulan karya layak baca yang menyenangkan untuk 

dibaca.  
Percaya! 

 
- Momo DM - 

Penulis ‘Cermin’ 
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Selembar 

Pengantar Cerita 

 

Tersebutlah, seorang anggota baru –yang bahkan 

baru mengikuti sedikit prompt di grup Monday FlashFiction 

– dengan lancangnya mengajukan sebuah program ke Mak 

Admin kita yang tercinta, Mak Carra. Anggota baru itu 

sepertinya sangat semringah – entah karena dia sedang 

mengikuti program serupa di linimasa atau karena emang 

jiwa divisi acaranya keluar – mengajukan konsep program, 

mulai dari teknis penyelenggaraan, waktu tampil, penjurian 

hingga sampai mengiming-imingi sejumlah buku untuk 

dijadikan hadiah. Tanggapan dari Mak Carra saat itu, “Aku 

diskusikan dulu dengan admin yang lain, yah?” Namun, 

rupanya program ini belum mendapat persetujuan dari 

admin, alasannya belum tepat dilaksanakan saat itu 

dikarenakan program rutin harian sudah cukup padat. 

Lama setelahnya, saya – anggota baru yang akhirnya 

cukup rutin belajar bareng – mendapat kabar dari Mak Carra 

bahwa program tersebut sepertinya bisa diselenggarakan 

saat itu. Maka dibentuklah grup chat di Facebook bersama 

dengan dua admin lainnya, Mak Isti dan Mbak La. Saya 

diminta memaparkan teknisnya. Beneran deh, saya serasa 

disuruh presentasi program kerja BEM di depan 

kemahasiswaan, batin saya. Jujur, saat itu saya sempat 

merasa segan dengan Mbak La yang kritisnya minta ampun. 

Atau, yang lebih membuat saya merasa tidak enak, ketika 

terjadi diskusi alot antar admin. Heuu...  
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Dan setelah diskusi yang panjang, akhirnya program 

tersebut diumumkan di grup. MFF Idol: The Author. Sebuah 

kompetisi flashfiction khusus anggota aktif MFF yang akan 

diberikan tantangan setiap minggunya, dan satu per satu 

akan dieliminasi hingga menghasilkan seorang jawara MFF 

Idol yang disebut The Author. 

Untuk seleksi tahap awal, calon The Writers – sebutan 

untuk finalis – diwajibkan memenuhi beberapa persyaratan 

di antaranya berkomitmen mengikuti seluruh proses 

kompetisi, dan telah membuat minimal lima prompt 

mingguan MFF. Jika telah memenuhi hal tersebut, mereka 

diminta mengirimkan #FF100Kata tema bebas, untuk 

diseleksi oleh ketiga juri admin. Peminatnya cukup banyak, 

terkumpul 22 flashfiction dari 22 orang calon The Writers. 

Sistem blind scoring atau sistem penjurian di mana para juri 

menilai tanpa mengetahui siapa penulis flashfiction yang 

sedang dinilainya, sepertinya cukup efektif menjamin 

penilaian agar tetap objektif. Terbukti, setelah dinilai dari 

berbagai aspek meliputi ide, diksi, EYD, alur, puntiran cerita 

hingga logika bercerita, terpilihlah 10 The Writers. 

Pada babak ini, kau bisa baca Monster di Ambang 

Pintu milik Nina Nur Arifah, atau Selingan Kebosanan milik 

Ria Rochma, betapa efektifnya mereka bercerita dalam 

seratus kata, yang siap menamparmu di akhir cerita. 

Atau Size Does Matter yang juga milik Nina Nur Arifah, 

yang berhasil menaklukkan hati juri dan pembaca dengan 

ceritanya yang menerjemahkan fiksimini menjadi 

flashfiction yang mengundang tawa. Taruh juga perhatianmu 

pada Rumah Boneka Lettya karya Sulung Lahitani, cerita 

singkat yang mencekam dan membuat mendelik ngeri. 

Jika kau menyukai dongeng atau cerita rakyat, 

cobalah kau baca Cindelaras milik Rinrin Indrianie atau 
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Timun Mas dan Buto Ijo milik Lianny Hendrawati, kau akan 

terpana membaca bagaimana mereka mengacak-acak cerita 

aslinya. 

Pembuktian karya Jiah Al Jafara pada babak 

Completing Stage kembali bercerita secara humoris 

sedangkan Eadrom, Pahlawan Bangsa Siog milik Sulung 

Lahitani pada FlashPiction Stage akan memberikan nuansa 

tersendiri. 

Duet Stage mengantarkan Lianny Hendrawati dan Ria 

Rochma berhasil me-rekafiksi-kan kisah cinta segitiga 

penyanyi dengan seorang pesohor mantan anak penguasa 

negeri ini.   Atau pada Fusion Stage, di mana peserta diminta 

membuat cerita berdasarkan dua gabungan benang merah 

dari sebuah film dan sebuah buku. Sulung Lahitani dengan 

Prahara di Bumi Sikerei dan Nina Nur Arifah dengan Suatu 

Pagi Bersama Fahri  kembali membuktikan bahwa mereka 

pantas menyandang gelar grandfinalist.  

Perjuangan semakin sulit ketika memasuki Poem 

Stage, di mana The Writers wajib membuat flashfiction 

berdasarkan puisi seorang penulis, yang sekaligus akan 

menilai flashfiction mereka. Adalah puisi-puisi karya Adimas 

Immanuel, Orang-Orang Berdasi dan Memeluk Pendosa yang 

dijadikan inspirasi cerita. Kedua puisi tersebut dengan apik 

diterjemahkan oleh Sulung dan Nina ke dalam flashfiction 

yang berjudul Menyeret Keranda Ninja dan Ketika Ammar 

Bosan pada Tuhan. 

Untuk Triangle Stage dan Grand Final Stage, tidak 

perlu saya ceritakan, cukup kau baca dan dengan begitu kau 

akan yakin siapa yang pantas juara. 

Ah, lega rasanya buku ini akhirnya terbit juga. Buku 

ini hanyalah segelintir suka cita dari sekian banyak 
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kegembiraan dan pelajaran berharga di sepanjang pagelaran 

show.  

Tentunya, saya mewakili segenap kru mengucapkan 

terima kasih kepada para juri tamu: Om Sigit, Mas Mo, Mas 

Agung, Mas Rendra, Mba Adel, Mba Eva, Mas Ryan, dan Mas 

Dimas. Juga tak lupa kami menjura untuk para sponsor 

hadiah : Mak Haya Aliya Zaki, Ajen Angelina, dan Carolina 

Ratri.  

Betapa bangganya, saya dipercaya dan diberi 

kesempatan menjadi pemandu acara oleh Mak Admins. 

Betapa bangganya saya bisa belajar banyak tentang menulis 

dari karya-karya The Writers, bukan hanya itu, juga tentang 

kegigihan dan tekad yang kuat. 

Begitu bangganya saya pada teman-teman The 

Readers yang selalu bersorak merayakan keceriaan saat 

show, berpartisipasi dalam voting hingga rela begadang 

online bersama sampai acara selesai. 

Betapa bangganya saya menjadi bagian dari Monday 

FlashFiction. 

Selamat membaca bagi kalian yang memegang buku 

ini, selamat menyelami dunia baru. 

 

Salam bahagia, 

 

Harry Irfan 

 

 


