
TORON 

 

Di dalam hati perempuan itu, lahir monster bernama rindu. Dari hari ke hari, rindu semakin 

buas dan menantangnya berlaga.  

 Putra musuh ayahnya, Cak Danu, telah membuatnya jatuh cinta. Pemuda itu-lah yang 

membenihkan monster bernama rindu tersebut. Berulang kali Ayahnya dan Ayah Cak Danu 

bertarung dalam duel carok, tapi tak seorang pun memenangkan gelar orang balater. Karena 

itu, para tretan dalem-nya dan tretan dalem Cak Danu, memelihara dendam.  

 Ia telah berusaha mencintai pemuda Tanah Garam yang lain. Tapi, hatinya tetap 

tertambat pada Cak Danu. Ia sering membayangkan dirinya dan Cak Danu bersanding di 

pelaminan. Sebelum melangkah menuju ranjang pengantin, Cak Danu membisikkan, “Duh 

tang malate, ta’ gegger polana ojen, ban ta’ elop polana panas are.” Bayangan itu, membuat 

monster bernama rindu di hatinya, semakin menggurita.   

*** 

 Setiap salat taraweh pada bulan Ramadan—lima tahun yang lalu, ia selalu berada di 

saf paling belakang. Agar terhindar dari Cak Danu. Tapi, mata Cak Danu yang setangkas 

elang, selalu bisa menyergapnya dengan tatapan cinta. Membuat dadanya berdebar-debar 

sepanjang salat. 

 Kemudian, saat takbir berkumandang di Malam Lebaran, Cak Danu menuntunnya 

menuju pantai. Di bawah gerimbun pohon bakau, Cak Danu menghadiahinya sehelai 

kerudung sutra. “Banyak perempuan yang singgah di hatiku. Tapi, hanya dirimu yang 

mencuri jiwaku. Seandainya diriku sebuah taman, maka tanpa dirimu, aku hanyalah taman 

yang tak berbunga.”   

 Telah ratusan puisi dibacanya. Tapi, tak satupun yang mengalahkan keindahan tutur 

kata Cak Danu. Cak Danu seolah penyair yang dianugerahkan Tuhan hanya untuknya. 

Membuat hatinya terasa melambung ke surga. Namun, setelah kerudung sutra pemberian Cak 

Danu menutup rambutnya, tiba-tiba ayahnya mencuat dari balik pepohonan bakau. 

“Pergiiiii!” teriak Ayahnya sambil menghunus sebilah celurit yang berkilau tajam. “Dan, 

jangan pulang ke kampung ini, kecuali kau memilih pemuda lain!”  

 “Daripada mengusir Cak Danu dari hatiku,” teriaknya pilu sambil berlari 

meninggalkan pantai, “lebih baik diriku yang terusir dari Tanah Garam!”  

 Malam itu juga, ia meninggal Tanah Garam. Berbekal ijazah SMK dan keterampilan 

menjahit, ia mengadu nasib ke Jakarta.  

 Hidup di Jakarta ribuan kali lebih keras daripada di Tanah Garam. Berulang kali ia 

nyaris diperkosa. Untunglah. Meskipun perempuan, dalam dirinya mengalir deras darah 

carok. Tak heran, selain bekerja keras untuk menyambung nyawa, ia mampu membela 

kehormatannya. Siang hari, ia menjadi buruh di pabrik mie instan. Malamnya, ia menjahit 

kebaya-kebaya yang dijajakannya melalui Twitter. Alih-alih membagi kicauan-kicauan galau, 

ia menyebarkan foto-foto kebaya indah buatannya.   

 Meskipun jarak ratusan mil memisahkan Tanah Garam dan Jakarta, monster bernama 

rindu mampu menyatukan hatinya dan hati Cak Danu. Agar monster itu musnah bersama 



daun-daun yang dihanguskan matahari, ia menambah kesibukan. Tapi, semakin sibuk, 

serangan rindu semakin ganas. Bahkan, setelah ia berhenti dari pabrik dan berhasil 

membangun butik kebaya terkenal di kawasan Pasar Minggu, rindu tak pernah lelah 

menyerangnya. Bagai ketabahan ombak menggempur pantai, rindu setia meniupkan senjata 

maut berupa bayang-bayang jantung hatinya: Cak Danu. 

*** 

 Setelah lima tahun berkelahi dengan rindu, ia menyerah kalah. Warna kerudung sutra 

pemberian Cak Danu telah pudar. Tapi, warna cintanya pada Cak Danu, semakin pekat. 

Dengan berat hati, ia terpaksa toron ke Tanah Garam.  

 Sehari sebelum Ramadan berakhir, ia telah menginjakkan kaki di Tanah Garam. 

“Ayah boleh kembali mengusirku,” ujarnya, “Tapi, sebelum itu, aku ingin mencium tangan 

Cak Danu untuk menuntaskan rinduku!” 

 Namun, saat melangkah di halaman rumahnya, sebuah pemandangan yang tak 

terbayangkan olehnya, mencuat di depan matanya. Cak Danu menyongsong dirinya. “Duh 

tang malate, kemana saja kamu?? Tretan dalem kita telah berdamai dan merestuiku menjadi 

suamimu!” teriak Cak Danu. Di mulut pintu rumahnya, dua orang musuh—Ayahnya dan 

Ayah Cak Danu—berjabat tangan. Dendam luruh di sela-sela jari mereka.  

  “Alhamdulillah,” bisiknya haru. Di ujung Ramadan; monster bernama rindu yang 

telah mengalahkan dirinya; ternyata menuntunnya toron untuk menjemput cinta. 

*** 

 

Catatan: 

[1] Tanah Garam adalah julukan pada Madura yang merupakan daerah penghasil garam.  

[2] tretan dalem: keluarga/kerabat dekat 

[3] Duh tang malate, ta’ gegger polana ojen, ban ta’ elop polana panas are. : “Duh melatiku, 

yang tak gugur karena hujan dan tak layu karena panas matahari”. Digunakan untuk memuji 

perempuan Madura yang dibaratkan sebagai kembang melati.  

 [4] Orang balater: Jagoan. Julukan ini biasanya diberikan bagi pemenang carok 

 [5] Carok: tradisi bertarung Madura.   

[6] Cak: panggilan bagi pemuda Madura/sebagian wilayah Jawa Timur 

[7] Duh tang malate : Duh melatiku. 

[8] Toron: tradisi orang Madura pulang dari rantau (mudik) menjelang Iedul Fitri/Iedul Adha. 

 


