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Selembar  

Pengantar Cerita 
 

 
“Tapi aku mencintaimu!” 
Kudorong ia dari jurang. 

 

Apa yang tebersit dalam pikiran kamu ketika 

membaca penggalan cerita di atas? Ya, penggalan cerita 

itu biasa disebut prompt, yaitu pemancing cerita. Di grup 

Monday FlashFiction, kami melempar sebuah prompt 

setiap Senin, yang diajukan oleh anggota. Dari prompt 

yang sedikit itu, bisa menjadi berbagai macam cerita 

FlashFiction yang dibuat oleh para anggota, termasuk 

admin juga. 

Apa itu FlashFiction? 

FlashFiction merupakan fiksi singkat yang kurang 

dari 1000 kata. Tapi di Monday FlashFiction kita 

membatasi dalam 500 kata saja. Bahkan, semakin sedikit, 
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semakin bagus. Ciri khas FlashFiction, adalah twist-

ending, yaitu pelintiran jalan cerita yang akan membuat 

pembaca terkejut dan tidak menyangka akan akhir cerita. 

FlashFiction bersifat padat, tidak bertele-tele, hanya terdiri 

atas satu konflik dalam cerita dan minim deskripsi. 

Dengan segala minimalisnya itu, FlashFiction merupakan 

tantangan tersendiri bagi penggemar fiksi. 

Ketika semua orang mengharapkan weekend tidak 

lekas berakhir, kami malah menginginkan di-skip saja. 

Apa lagi kalau bukan karena prompt yang akan muncul 

esoknya? Setiap anggota dibebaskan untuk membuat 

FlashFiction atau tidak. Dan tidak ada deadline untuk 

menyerahkan FlashFiction-nya. Hanya saja, jika anggota 

menyerahkan link FlashFiction-nya lewat dari hari 

Minggu, maka dengan sangat terpaksa tidak akan 

diikutsertakan dalam penilaian untuk dijadikan karya 

terpilih. 

Perkenalkan, kami adalah para pencinta 

FlashFiction yang tergabung dalam sebuah grup, yang 

pada awalnya hanya beranggotakan lima orang saja. 

Kemudian, dengan mengikuti garis takdirnya, para 

pencinta FlashFiction lainnya ikut bergabung. Bersyukur, 
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bahwa akhirnya lahirlah grup ini di FB. Monday 

FlashFiction (MFF). 

Semakin banyak anggota yang bergabung, maka 

semakin lengkaplah jadwal harian Monday FlashFiction. 

Dari cuma diurus oleh satu orang admin, kini sudah ada 

tiga admin yang bekerja sama mengelola grup. Tak lama, 

lahirlah blog Monday FlashFiction. Dan hingga kini, 

anggota Monday FlashFiction sudah mencapai 200-an 

sejak 25 Januari 2013.  

Dalam buku ini, tidak hanya ada FlashFiction 

kurang dari 500 kata, namun ada pula Fiksimini, atau yang 

sering dikenal dengan Micro Fiction. Fiksimini adalah 

fiksi super mini yang kami batasi maksimal hanya 4 baris 

kalimat saja. Namun walaupun hanya 4 baris kalimat, 

fiksimini ini tetaplah harus mengandung syarat-syarat 

sebuah flashfiction, yaitu narasi, imajinasi dan ledakan. 

Susah? Iya, susah. Tapi mengasyikkan. 

Puji syukur bagi Alloh SWT yang telah 

memberikan rahmat dan anugerahnya kepada kami, dan 

para anggota Monday FlashFiction juga. Dengan berbekal 

niat tulus, insyaAlloh, kumpulan FlashFiction anggota 

Monday FlashFiction telah kami seleksi untuk dibukukan.  
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Bukan perkara yang mudah untuk membukukan 

sebuah karya, apalagi kami, yang masih belum 

berpengalaman menerbitkan buku. Beruntung ada 

Nulisbuku(dot)com, yang bersedia membantu kelancaran 

penerbitan buku kami ini. Dan, buku yang kamu pegang 

inilah hasilnya! 

Tentu saja, buku ini tidak sesempurna karya sastra 

lawas. Kami menyadari, mungkin masih banyak 

kekurangan dalam proses pembuatannya. Maka itu, kami 

meminta bantuan teman-teman pembaca, sekiranya ingin 

memberikan kritik atau saran, kami sangat terbuka.  

Harapan kami tidak muluk. Dengan terjualnya buku 

ini, maka kami ikhlas memberikan royalti yang terkumpul 

kepada yang membutuhkan. Ini merupakan satu bentuk 

syukur kami bahwa pembelajaran kami berjalan lancar, 

dan semoga ini menjadi motivasi bagi para Monday 

FlashFiction-er untuk lebih produktif lagi berkarya. Dan, 

dengan terbitnya buku “Best Of Monday FlashFiction” ini, 

semoga teman-teman lain yang belum kenal dengan 

FlashFiction bisa mengetahui keberadaannya. Semoga 

teman-teman yang cinta dengan FlashFiction bisa ikut 

bergabung dengan kami. Semoga juga teman-teman 
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Monday FlashFiction tetap semangat menulis dan 

berkarya. 

 

Kurdistan, Juli 2013 

Admin MFF 
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25 Menit 
Latree Manohara 

 
 

 

 

 

 

“Gawat!” 

Aku melirik jam di tangan, sudah lewat 3 menit! 

Kupercepat lariku, walaupun tahu bahwa itu hanyalah 

usaha sia-sia. Aku sudah telat! 

“Tidak apa-apa,” kataku menenangkan hati. 

Aku mulai memasuki ruangan. Seketika semua 

mata di dalam ruangan ini melihat ke arahku. Tapi 

perhatian mereka segera teralih kembali ke arah altar. 

“Kau boleh mencium pengantinmu,” kata pendeta.  
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Dan aku tak bisa mencegah mataku menyaksikan 

pemandangan yang tidak kuharapkan. Laki-laki itu 

mencium Clara yang diam tak bisa berbuat apa-apa. 

Tepuk tangan penuh hingga ke langit-langit gereja. 

Dadaku pecah. 

Aku keluarkan undangan pemberkatan sakramen 

yang diselipkan Clara, atau siapa pun, di pintu kosku tadi 

malam. Acaranya pukul 09.30, aku tidak salah baca. 

Kubaca lagi kertas dengan tulisan tangan Clara yang 

terselip di lipatannya.  

 

Datanglah. Hanya kamu yang bisa 

berkata ‘tidak’ dan mencegah 

pernikahanku diresmikan. Jangan 

terlambat! – Clara 

 

Kulirik lagi jam tanganku. Pukul 09.35. Mestinya 

belum sampai titik ini. Mestinya aku masih sempat 

mengajukan keberatan pada pendeta. Apakah upacara 

dimulai lebih awal? 
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Aku masih terdiam di muka pintu ketika 

mempelai berjalan keluar diikuti wajah-wajah bahagia 

keluarga. Aku terpaksa menyingkir sedikit ke tepi pintu. 

Kudengar sekilas Clara berbisik padaku sambil 

melewatiku. Wajahnya beku. 

“Kamu terlambat 25 menit.” 

Apa? Kulihat lagi jam tanganku, jam 09.37. Tapi 

saat itu kudengar dentang lonceng gereja sepuluh kali. 

Kuraih entah tangan siapa yang lewat di dekatku, 

kulihat jam tangannya. Pukul sepuluh. Tangan yang lain, 

pukul sepuluh. Tangan yang lain lagi, pukul sepuluh. 

 Aku terduduk di lantai. Lemas. 

Mendengar riuh kaleng di belakang mobil pengantin yang 

kian jauh kian hilang. Membawa cintaku. Membawa 

Claraku, dan anakku di dalam tubuhnya. 
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TELAT.  
Testpack menunjukkan dua garis. Aku galau. Laki-laki 
yang mana yang kumintai pertanggungjawaban. 

~ Rini Bee Adhiatiningrum 
 

 
 
 
 
 

 PENGGARIS BESI itu gemetaran di tangan ayah. Aku 
tak kalah ketakutan. Kertas ujian bernilai D di dalam tasku 
juga keringatan. 

~ Mel Puspita 

 
 
 
 
 
 

GARIS MERAH 
"Mama, lihat. Aku sudah bisa membuat garis!" Si bungsu 
berlari mendekatiku sambil memperlihatkan pergelangan 
tangan yang diiris. 

~ Sulung Lahitani Mardinata 
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