
CERPEN Biografi Luka
Hari ini  aku teringat 

d e n g a n m u ,  N i n g . 
Teringat ketika kita di 

bawah pohon mangga, di pinggir 
lapangan sepakbola di kotamu. 
Apakah kau ingat? Kau memintaku—
sedikit memaksa—untuk mengiyakan 
tawaranmu, sebagai bukti kita setia 
satu sama lain. Aku sama sekali tidak 
menyangka, kau mempunyai ide 
yang cukup gila—bahkan aku sempat 
mengira kau mengerjaiku. Kau sama 
sekali bukan seorang dokter yang 
tahu seluk-beluk organ manusia. 
Sama sekali bukan. Lalu darimana 
kau memperoleh gagasan yang tidak 
nalar itu? Tanyaku ketika itu, tapi 
kau tak menjawabnya. Tawaranmu 
sungguh dapat membawa kita pada 
ketiadaan. Namun, kau percaya, 
cinta mampu menghindarkan kita 
dari hal itu.

“Percayalah padaku, Bram,” 
ucapmu. Omonganmu benar-benar 
masih terngiang dengan jelas, bahkan 
rasanya tidak kurang satu kosakata 
pun.

“Bagaimana aku bisa percaya, 
sedang tawaranmu tidak nalar begitu,” 
ujarku. Di saat-saat tertentu kau 
mengerjaiku dengan memanfaatkan 
keahlianmu; berakting menjadi orang 
lain—kekasihku telah berkecimpung 
di dunia teater cukup lama. Saat 
itu, aku tidak menangkap sama 
sekali semburat kalau kau sedang 
mengerjaiku. Sungguh.

 “Percaya lah  du lu .  Untuk 
membuktikan bila akan baik-baik 
saja, aku yang akan melakukannya 
terlebih dulu. Besok kita ke sini 
lagi atau di rumahmu. Bisa juga di 
rumahku, atau cari tempat lain untuk 
melangsungkan prosesi yang sakral 
ini,” ucapmu tanpa beban. “Jika 
aku berhasil, kau harus janji, akan 
segera melakukan seperti apa yang 
kulakukan.”

Ternyata kau memang tidak 
dalam keadaan akting. Apakah 
untuk membuktikan kesetiaan dalam 
hubungan asmara, harus melakoni 
segala hal yang dimintai pasangan, 
walau sekalipun itu adalah jalan yang 
gila? Aku tentu tidak bisa menerima 
bila jawabannya ‘ya’. Setiap orang 
mempunyai pandangan dan pilihan 
dalam bertindak di suatu hubungan 
antar lawan jenis. Akhirnya aku 
mengiyakanmu juga walau ada 
sedikit ragu-ragu. Kau selalu bisa 
meyakinkanku, Ning. Barangkali 
semua ini bisa terjadi—selalu 
ada perasaan tidak enak bila aku 
menolak—karena aku sudah tergila-
gila denganmu sejak kita kenal. Aku 
mencoba mendatangkan kebahagiaan 
untukmu, bagaimanapun caranya—
aku seper t i  orang yang re la 
mengorbankan apa saja. Itulah! 
Tindakan-tindakanku di masa lalu, 
kini telah kau manfaatkan. Aku tidak 
bisa menolakmu, selain kau begitu 
pandai untuk meyakinkanku.

“Aku serius lho ini, Bram. Aku 
tegaskan, jangan anggap aku sedang 
guyon,” katamu di akhir pertemuan 
itu.

Cara bertuturmu yang begitu 
membius, tidak bisa dicegah oleh 
anggapan yang berusaha dengan 
keras kutumbuhkan, bahwa kau 
sedang mengerjaiku. di tengah 
kesanggupanku sesungguhnya aku 
sedang dengan keras menumbuhkan 
anggapan itu. Aku khawatir tiba-tiba. 
Apakah aku telah kehilangan akal 
sehat, sehingga yakin denganmu? 
Malam harinya, di kepalaku hanya 
dihantui pisau. Sebilah pisau yang 
begitu tajam. Ujungnya berkilat, 
seakan haus lama tak mencicipi 
darah. Dan bayangkan saja, pisau itu 
besok akan membelah dada masing-
masing dari kami!

Keesokan harinya, kau membawa 
pisau kehadapanku, di kediamanku. 
Kau merealisasikan idemu. Kau 
membelah dadamu sendiri dengan 
perlahan menggunakan pisau itu. 
Tidak ada jeritan, ekspresi wajah 
yang menahan sakit. Tidak ada. Kau 
membelahnya tanpa beban, bahkan 
terkadang tersenyum. Sungguh, 
rasanya aku tidak percaya. Tetapi 
pada kenyataannya, ini nyata.

Jika dilogika, seharusnya aku 
dan kau berteriak histeris, sebuah 
tindakan gila telah kau lakukan. 
Walau diliputi rasa tidak percaya, 
aku malah terus memperhatikan 
saat itu dan penasaran—hanya ada 
sedikit rasa takut yang menjalar, 
dan menguasaiku. Apakah semua 
ini karena cinta? Banyak orang 
bilang, bahwa terkadang logika tidak 
berlaku dalam cinta. Aku mungkin 
telah dibutakan oleh tindakanmu. 
Mungkin aku terlalu cinta.

Kau berhasil mengiris hatimu, 
dan lalu hati itu berada dalam 
g e n g g a m a n m u .  Ta n g a n m u 
penuh darah. Kau malah santai 
m e m a n d a n g i n y a .  L a l u  k a u 
menyerahkannya padaku. Kau 
bilang, kau telah membuktikannya. 
Aku disuruh membawa hatimu, 
dan menyimpannya ke tempat 
paling nyaman dan aman. Kau juga 
berpesan, agar selalu melihatnya 
setiap hari,  dan melapor bila 
terjadi apa-apa pada hatimu. Dan 
kemudian...

“Sekarang gil iranmu. Janji 
adalah utang, Bram. Kau harus 
membuktikan akan kesetiaanmu. Jika 
kau tidak bisa melakukannya sendiri, 
aku yang akan bertindak,” ucapmu.

“Tunggu. Kau memaksaku?”
“Aku tidak memaksamu. Kita 

sudah saling sepakat,” katamu 
dengan santai. Kata-katamu benar-
benar memojokkanku. Selama kita 
bersama, baru kali itu aku begitu 
merasa terpojok. Tak berkutik. Tak 
ada pembelaan.

Aku pun akhirnya mematuhimu. 
Aku membelah dadaku dengan 
tanganku sendiri, meski penuh 
keraguan—aku tidak ingin dibilang, 
tidak mempunyai komitmen. Aneh. 
Aku tidak merasakan sakit, yang 
kurasakan justru kenikmatan yang 
tiada tara. Kau tersenyum. Raut 
mukamu begitu bersinar setelah 
aku sukses menyelesaikan tahap 

membelah dada. 
“Bagaimana? Tidak sakit kan? 

Itu bukti jika kau benar-benar setia 
kepadaku. Aku semakin yakin 
denganmu, Bram.”

Dengan penuh hati-hati aku 
mengiris perlahan hatiku. Dadaku 
tentu sudah terbelah, tampak bekas 
sayatan warna merah. Tidak ada 
darah yang keluar dengan deras. 
Tidak ada. Aku memang mendapati 
darah sedang mengalir, akan tetapi 
t idak muncrat keluar,  hingga 
mbleber ke mana-mana. Berkatmu, 
Ning, untuk pertama kali aku bisa 
melihat tulang dada beserta organ-
organ di sebaliknya. Hatiku sukses 
kuambil dari tempatnya. Tanpa 
aku menyodorkan terlebih dulu, 
kau langsung merebut hatiku dari 
penguasaanku, seakan ingin sekali 
segera memegangnya.

Aku masih ingat kala itu, kalau 
aku berucap, “Untung kita sedang 
di rumah sehingga tidak ada orang 
yang tahu”. Kau bilang, memang 
sebaiknya begitu. Tidak perlu ada 
yang tahu. Kau menambahkan, 
dalam setiap hubungan memang 
harus ada sisi-sisi tertentu yang 
harus dijaga, tidak perlu disebarkan 
k e  k h a l a y a k  u m u m ,  s e r u p a 
selebritis-selebritis televisi. Saat 
aku bertanya, apakah ada pasangan 
yang menempuh jalan ini—mengiris 
hati dan menyerahkannya satu sama 
lain—untuk menyatakan kesetiannya 

satu sama lain? Aku tanya seperti 
itu, karena ada dugaan, jika kau 
terinspirasi orang lain. Kau tidak 
peduli hal itu!

Kau bilang, tidak perlu ke dokter 
untuk penyembuhan. Kesetiaan telah 
bekerja untuk menutup bekas sayatan 
pisau. Hati yang saling diserahkan, 
tidak perlu dipasang di sebalik 
dada masing-masing. Hati yang 
telah dilepaskan dari tempatnya, 
membutuhkan tempat yang lebih 
nyaman selain daripada di dalam 
tubuh. Kau menghimbau agar aku 
tidak risau, mengenai apakah organ 
lain tidak mengalami gangguan 
setelah hati diambil dari tempatnya. 
Aku menurut saja.

Setelah pertemuan itu, aku dengan 
penuh ketulusan merawat hatimu. 
Katamu bila aku memberlakukan 
hatimu dengan baik, kau akan selalu 
bahagia. Begitu pun sebaliknya. 
Ya, setelah pertemuan itu, pada 
hari-hariku, aku selalu merasa 
damai dan bahagia, ada sebuah 
kelembutan yang mengusai, yang 
mana kelembutan itu tidak dapat 
kugambarkan dengan jelas seperti 
apa. Yang jelas itu tadi, aku merasa 
damai dan bahagia.

Kadang, kau membawa hatiku saat 
kita pergi kencan ke suatu tempat. 
Begitu pun juga aku. Kadang kita 
sama-sama membawanya. Kau 
memujiku, berkat perlakuanku 
terhadap hatimu, kau semakin 
nyaman. Begitu pun dengan aku. 
Kau mempunyai harapan, bahwa 
hal ini akan terus terjadi hingga 
masing-masing dari kita melapor 
orang tua, tentang hubungan ini, 
untuk menunjukkan jika masing-
masing dari kita benar-benar tidak 
main-main. Aku pun begitu.

Saat harapan itu terus dipupuk, 
untuk menjadi kenyataan, pada 
suatu ketika aku merasa tidak 
nyaman dengan dadaku. Bukan rasa 
sakit. Bukan pula karena pakaian 
yang kukenakan. Aku tidak tahu 
mengapa, wilayah tubuh bagian 
itu tidak nyaman. Semakin hari, 
ketidaknyamanan itu kian menjadi. 
Wajahmu terkadang menunjukkan 
ketidaksukaan bila aku mengirimkan 
perhatian-perhatian. Aku selalu 
mencoba untuk sabar—tentu hal itu 
merupakan sesuatu yang harus ada 
dalam hubungan laki-perempuan. 
Namun, semakin bertambah usia 
hubungan ini, kau semakin menjadi. 
Ketidaksukaanmu semakin sering. 
Ada beberapa perubahan yang 
terjadi padamu. Aku tidak tahu, 
alasan-alasan yang kau keluarkan, 
sungguhan atau hanya dibuat-buat. 
Misalnya, kau akhir-akhir ini selalu 
telat datang jika apel. Makanan 
kesukaanmu yang selalu aku 
bawakan setiap apel, jarang langsung 
kau makan, padahal biasanya kau 
makan. Selalu saja ada alasan. 
Aku mulai mencari tahu, apa yang 
membikinmu menjadi seperti ini.

Aku menyelidiki sampai berhari-
hari, hingga kemudian aku mulai 
menyimpulkan apa yang menjadi 

p e n y e b a b n y a .  A g a k n y a  a d a 
seseorang yang hadir dalam hari-
harimu, meski aku belum berani 
memutusi kalau kau itu.... Ahh, 
mengingat itu aku merasa menjadi 
manusia yang bodoh. Mengapa 
aku masih bertahan, sedangkan 
sudah ada tanda yang membuatku 
seharusnya mengambil tindakan. 
Dadaku semakin tidak enak rasanya. 
Tidak ada lagi kenyamanan saat itu. 
Mungkin kau tidak lagi meletakkan 
hatiku di tempat yang istimewa. 
Kemudian ingatan itu, membuatku 
mau tidak mau beralih ke salah satu 
bagian, yang membuatku semakin 
merasa bahwa aku adalah laki-
laki yang bodoh. Teramat bodoh. 
Sungguh bodoh.

Suatu hari, saat aku ke rumahmu, 
secara bersamaan, kau datang 
dengan lelaki itu. Ya, seseorang 
yang kusebut telah hadir pada hari-
harimu. Kau memang menyapaku 
dengan keramahan yang tiada tara. 
Tapi aku tidak senang. Saat kau 
masuk untuk berganti pakaian, dan 
lelaki yang kau bilang rekan kerjamu 
itu pergi, aku kaget. Sungguh. Aku 
merasa beruntung juga hari itu 
berkunjung ke rumahmu. Tidak 
sengaja aku melihat ke arah tempat 
sampah yang tidak jauh dari teras 
rumahmu. Tampak jelas sekali, 
darah berceceran di sekitar tempat 
sampah. Aku penasaran. Saat aku 
melongok ke tempat sampah, aku 
terkejut bukan main. Hatiku. Itu 
hatiku. Penuh darah. Begitu merah. 
Aku mengenalinya. Hatiku berada di 
tempat kotor itu. Aku mengambilnya, 
dan merasakan sakit yang luar 
biasa pada dada. Hatiku telah kau 
campakkan! Aku tidak terima. Pada 
hari itu juga hubungan kita berakhir!

Ning? Luka yang kau goreskan 
padaku, ternyata tidak mampu 
memalingkanku darimu. Namun, 
kembali juga bukan sebuah hal yang 
gampang. Aku kasihan padamu 
sekarang. Mungkin orang-orang 
menganggapku sebagai laki-laki 
yang paling tolol di dunia!—masih 
memberikanmu sedikit tempat di 
hatiku. Namun, entah kenapa aku 
merasa kasihan padamu, Ning.

Andai saja, Tuhan memintaku 
untuk mengatakan satu permintaan, 
yang mana permintaan itu langsung 
dikabulkan, aku akan meminta 
agar kita dipertemukan. Aku akan 
mengatakan kalau jalan yang kau pilih 
salah. Aku juga akan menyampaikan 
kalau hari ini menemukan sesuatu. 
Tadi pagi, secara tidak sengaja, 
aku menemukan hatimu tergeletak 
di pinggir jalan saat aku mencari 
sarapan. Apakah kau meminta lelaki  
itu, melakukan seperti apa yang 
masing-masing pernah kita lakukan? 
Membelah dada dan melepaskan 
hati dari tempatnya, untuk saling 
ditukarkan, lalu dijaga sebagai 
tanda kesetiaan? Ahh, mengapa aku 
bertanya seperti itu?

Meski telah kau goreskan luka 
padaku, yang jelas, Ning, aku kasihan 
padamu. Sungguh. Sungguh kasihan.
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Iduladha tahun ini jatuh pada 
Selasa, 22 Juli 2021. Merujuk 
pada Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) versi daring, 
Iduladha adalah hari raya haji yang 
jatuh pada tanggal 10—13 Zulhijah 
yang disertai dengan penyembelihan 
hewan kurban (seperti sapi, kambing, 
atau unta) bagi yang mampu. 
Iduladha disebut juga Lebaran 
Haji. Perayaan Iduladha tidak kalah 
meriah jika dibandingkan dengan 
perayaan Idulfitri. Momen Iduladha 
berlangsung meriah dan penuh 
sukacita karena disertai dengan 
penyembelihan hewan kurban.    

Perayaan Lebaran Haji kali ini 
dimeriahkan dengan pengiriman 
parsel. Saling memberi parsel saat 
hari raya telah dilakukan, terlebih 
lagi pada masa adanya pandemi 
seperti sekarang ini. Penerapan 
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 
Masyarakat (PPKM) dan PPKM 
darurat yang berlaku di beberapa 
tempat membatasi kita untuk bertemu 
langsung sanak keluarga dan kerabat. 
Oleh karena itu, mengirim parsel 
sebagai pengganti diri merupakan 
alternatif agar tetap menjalin 
silaturahmi dan membahagiakan 
orang-orang yang menerimanya. 
Tradisi berkirim parsel kini semakin 
marak dan diikuti para milenial.

Karena banyaknya permintaan 
parsel pada saat hari raya, sebagian 
orang menjadikan parsel sebagai 
ladang bisnis musiman yang cukup 
menjanjikan. Bisnis ini memang 
semakin berkembang sejak beberapa 
tahun lalu. Namun akhir-akhir ini, 
parsel yang dikirim pada momen 
hari raya banyak yang mengucapkan 
dengan kata hamper. Kedua kata 
ini, parsel dan hamper menjadi 

perbincangan, lalu sebenarnya apa 
perbedaan parsel dan hamper?

Parsel
Parsel diserap dari bahasa Inggris 

yaitu parcel yang berarti ‘sesuatu 
yang sudah dibungkus’. Mendengar 
kata parsel kita membayangkan 
sebuah bingkisan yang berisi 
makanan atau minuman, aneka kue 
khas lebaran, jajanan, perlengkapan 
makan, perlengkapan alat ibadah, 
baju atau kain, dan berisi kartu 
ucapan yang disusun rapi dan 
dihias dibungkus dengan plastik 
yang diletak dalam keranjang. 
Jika merujuk pada Cambrigde 
Dictionary, parsel berarti suatu 
benda atau kumpulan benda yang 
dibungkus kertas, sehingga dapat 
dikirim melalui pos. Sedangkan 
hamper berarti sebuah korak berisi 
makanan dan minuman, biasanya 
diberikan sebagai hadiah. 

Dalam dunia pengiriman barang, 
istilah parsel digunakan untuk segala 
barang yang akan dikirimkan. Barang 
tersebut bisa berupa dokumen, 

makanan, barang pecah belah, atau 
produk lainnya. Selama barang 
tersebut sudah dibungkus dengan 
baik maka disebut dengan parsel. 
Parsel juga bersifat umum, bisa 
dikirimkan kapan saja, layaknya 
kiriman paket biasa, dan tidak ada 
perlakuan khusus atau spesial.

Hamper
Hamper dalam dunia pengiriman 

barang, mempunyai sifat khusus 
dalam pengir imannya karena 
harus dipisahkan dengan barang 
lainnya, tidak boleh berbenturan 
dengan barang lain serta tidak boleh 
rusak. Berbeda dengan parsel yang 
tidak perlu perlakuan khusus saat 
pengiriman. Hamper juga terkesan 
lebih personal, dekat, dan intim 
yang biasanya dikirimkan pada 
hari raya atau hari khusus, bahkan 
biasanya disertai kartu ucapan untuk 
menyampaikan maksud pengirim. 
Di Amerika Serikat hamper merujuk 
pada keranjang untuk pakaian yang 
akan dicuci, sedangkan di Inggris, 
ist i lah hamper  dipakai untuk 

merujuk pada keranjang anyaman 
yang berukuran besar, digunakan 
untuk mengangkut barang atau 
makanan.

Dikutip dari laman majoo.id banyak 
orang yang tidak mengetahui bahwa 
kata hamper dan parcel, dalam bahasa 
Inggris sesungguhnya merupakan 
kata serapan dari bahasa Prancis. 
Kata parcel dipinjam dari bahasa 
Prancis la, parcelle yang disadur dari 
bahasa latin particella; sementara 
hamper berasal dari kata hanapier 
yang memiliki arti keranjang piala. 
Menurut sejarah, hamper pertama kali 
dikenalkan ke Inggris oleh William 
the Conqueror, yang memerintah pada 
abad ke-11 tepat setelah pertempuran 
Hastings. Sesuai dengan artinya, 
hamper ini adalah keranjang anyaman 
yang digunakan untuk membawa 
barang melintasi darat dan laut. 
Sejak abad ke-18, hamper mulai 
dimaknai sebagai bingkisan atau 
hadiah pemberian untuk momen-
momen istimewa.

Di Indonesia, masyarakat lebih 
dulu mengenal dan akrab dengan kata 
parsel. Namun saat ini, kata hamper 
lebih populer. Parsel yang dulu tenar 
kini mulai tergeser, tren penyebutan 
parsel dianggap sebagai bingkisan 
yang “jadul”. Sedangkan hamper 
bagi sebagian orang, didefinisikan 
sebagai bingkisan yang lebih 
pribadi dan intim dengan bentuk 
yang lebih menarik dan kreatif. 
Hamper kini jadi pilihan kata yang 
sering diucapkan dalam unggahan 
media sosial untuk mendeskripsikan 
bingkisan yang diberikan. Khusus 
bagi para milenial, hamper dianggap 
sebagai versi terbaru dan kekinian 
dari parsel. Perkembangan zaman 
membuat penamaan parsel kini 

bermetamorfosa menjadi hamper.
Kata  hamper  da lam KBBI 

merujuk pada parsel .  Dalam 
KBBI kata parsel mempunyai arti 
bingkisan yang berisi berbagai 
hadiah, seperti aneka kue, makanan 
dan minuman dalam kaleng, barang 
pecah belah, yang ditata apik dalam 
keranjang dan dikirimkan kepada 
orang-orang tertentu pada hari raya. 
Hal ini menunjukkan bahwa tidak 
ada perbedaan antara hamper dan 
parsel di Indonesia. Kedua istilah 
itu tetap mengacu pada makna 
yang sama dan tidak mengubah 
makna yang sebenarnya. Di negara 
lain keduanya memiliki arti yang 
berbeda, hal itu terletak pada wadah 
yang diberikan, maksud, serta 
momen pengirimannya. 

Seiring berjalannya waktu, kata 
parsel dan hamper mulai digunakan 
sebagai istilah yang lebih luas meski 
tak mengubah makna asli yang 
sebenarnya. Apapun istilahnya, 
yang pasti hamper atau parsel yang 
diberikan kepada sanak saudara, 
kerabat, sahabat, kolega, dan 
orang tertentu sebagai media untuk 
menjaga silaturahmi dengan baik. 
Mengirim parsel saat ini dapat 
menggantikan silaturahmi langsung 
kepada keluarga atau kerabat saat 
Lebaran Haji yang terhambat oleh 
pandemi. Parsel dengan desain yang 
menarik dan cantik akan menjadi 
kesenangan tersendiri bagi mereka 
yang menerimanya. Parsel terasa 
tidak lengkap tanpa adanya kartu 
ucapan spesial dari pengirimnya. 
Jadi, Lebaran Haji kali ini, sudahkah 
Anda mengirim parsel kepada orang-
orang terdekat? Jangan lupa tulis 
di kartu ucapan “Selamat Iduladha 
1442 H” ya!

Parsel dan Hamper Menjelang Hari Raya SEPERTIGA MALAM

Kusadari hati ini
Tak seputih melati
Kubalut rindu dalam sunyi
Menyerpih dukaku
Yang lekas menghilang
Sejuta senyummu merona
Gelora jiwa menyesakkan dada
Ayat rindu mengalun lembut
Diberanda hunian paling abadi
Lalu kita hanya bisa
Bertemu lewat kata
Kita bersua di atas jarak
Yang sudah lama hadirkan rindu
Malam kita hanyut
Dalam buaian selimut
Jalanan makin sepi
Malam pun kian gulita
Ada isak tanpa air mata
Sujud khusu’ sepenuh jiwa 
Di sepertiga malamku
Palu, 13-6-2021

MELAFAL DOA

Angin sepoi dan mendesir lirih
Sekarang bukan punya kita lagi
Awan mengikat angin dalam 
mendung
Sungguh indah merasuk sukma
Sepoi angin mengubah awan 
menjadi hujan
Mampu memberi kesejukan jiwa
Hati bergejolak
Tak sabar meronta
Dikala senja menyatukan rasa
Malam pun terus bergolak
Dalam mengisi sepiku
Sepertiga malamku ditikam resah
Angin subuh menyapa dengan 
ramah
Biarkan rasa cinta ini
Berdetak dalam jantung                         
Jangan biarkan air mata bercerita
Serimbun resah melafal doa
Palu, 17-6-2021

SEBAIT  DOA

Dulu purnamaku pernah memudar
Disaat sang rembulan mulai samar
Ternyata hanya seperti pendar
Karena ada yang pernah singgah
Membuatku patah
Meski terluka kecewa dan sakit
Aku berusaha bangkit
Tak mau menyerah
Aku baru sadar setelah tertampar
Kemana aku harus bersandar
Bait-bait doa slalu kupanjatkan
Sebelum terbitnya fajar
Saat keningku menyentuh sajadah
Sejajar di atas bumi yang luas dan 
lebar
Berharap Allah menyatukan
Dengan sinar kebahagiaan yang 
berpijar
Hingga akhirnya aku dapatkan 
jawaban
Alu, 28-3-2021

Biodata:

Amah Mufti lahir di Cirebon Jawa 
Barat, 21 Desember 1958 bernama 
asli Hj. Mas’amah Mufti, S.S., M.Pd., 
Dosen Fakultas Sastra UNISA Palu 
dan pensiunan guru sastra di MAN 1 
Kota Palu. Pembina Forum Lingkar 
Pena (FLP) Sulteng sejak 2014 
sampai sekarang. Ketua komite Sastra 
Dewan Kesenian Palu (DKP) 2016-
2021. Wakil ketua Asosiasi Penulis 
Profesional Palu 2017. Presidium 
Wi layah  Koa l i s i  Pe rempuan 
Indonesia Sulteng 2015 sampai 
sekarang, Koordinator Wilayah Puisi 
Menolak Korupsi 7, Wakil ketua 
Forum Aktif Menulis (FAM) Sulteng 
2017. Membina 4 sanggar seni 
kampus dan masyarakat. Karyanya 
dimuat dalam sejumlah buku antologi 
puisi dan esai bersama penulis daerah 
dan penyair nusantara. Buku puisi 
tunggalnya berjudul: Lelerai (1999), 
Suara Hati Tiga Generasi (2003), 
Suara Jiwa (2005), Perempuan dan 
Sastra (2005), Ilustrasi Politik Kancil 
(2010), Peradaban Luka (2011), 
Seuntai Kata Merakit Makna (2017), 
Kembang Sepatu (2018), Hijrah Anak 
Negeri (2019), dan Pengembaraan 
Imajinasi (2019).

Biodata:

Syafriani Tio Sari. Lahir di Medan, 1 Juli 1995. Sejak tahun 2019 
bekerja di Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah.

Biodata:

 Risen Dhawuh Abdullah, lahir 
di Sleman, 29 September 1998. 
Mahas iswa Sas t ra  Indones ia 
Universitas Ahmad Dahlan (UAD) 
angkatan 2017. Bukunya yang sudah 
terbit berupa kumpulan cerpen 
berjudul Aku Memakan Pohon 
Mangga (Gambang Bukubudaya, 
2018). Alumni Bengkel Bahasa dan 
Sastra Bantul 2015, kelas cerpen. 
Anggota Komunitas Jejak Imaji 
dan Luar Ruang. Bermukim di 
Bantul, Yogyakarta. Bila ingin 
berkomunikasi bisa lewat @risen_
ridho.
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