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Bekas Luka Bang Ipul 
 

Di sebuah ruangan kecil berukuran 3x3 meter, aku menyandarkan punggungku ke bantalan sofa. 

Acara di layar televisi terus berganti secara teratur, seirama tombol remote yang aku tekan secara 

teratur juga. Ah, tampaknya si empunya acara sudah bosan dengan acara-acara yang bermutu. Aku 

gonta-ganti acara hingga tiba pada breaking news. 

 “Sekarang apa lagi?” tanya ayahku yang baru datang dari dapur. Di tangannya, uap dari 

secangkir kopi panas tampak melambai-lambai. 

 “Bupati, kasus lahan terbuka hijau, disuap untuk izin pendirian real estate,” jawabku tanpa 

menoleh dari layar televisi. 

 “Masih ada ya orang yang terjebak.” Ayah menyeruput kopi panasnya. “Kebanyakan koruptor 

itu nggak bisa jujur sama dirinya sendiri.” 

 “Maksud ayah?” 

 “Ayah pikir, hati mereka pasti ngrasa nggak tenang. Tapi mereka terpaksa, karena dipaksa oleh 

nafsu atau bisa juga oleh setan yang wujudnya manusia.” 

 “Di mana bagian terjebaknya, Yah?” 

 “Ya waktu mereka sudah berhasil dipaksa dan berpikir ‘Ah, baru sekali’, pikiran mereka sudah 

terjebak. Dan sekali mereka korupsi, pemikiran ‘Ah, nggak ketahuan kok’ akan terus jadi pembenaran.” 

Ayah kembali menyeruput kopinya. Aku pikir, mungkin korupsi itu seperti rasa kopi ayah, pahit. 

 Obrolan dengan ayah tadi malam, menyadarkanku tentang kejujuran. Selama ini, aku pikir 

kejujuran itu hanya dengan berkata sesuai kenyataan, semudah itu. Tapi ternyata, kejujuran tak 

semudah itu dilakukan jika menjadi pemimpin. Nafsu yang disertakan saat manusia lahir, tanpa disadari 

bisa menutup hati dan pikiran. Apalagi godaan dan paksaan dari setan yang mengaku manusia. Kalau tak 

mau bohong -dalam hal ini adalah korupsi-, bisa dipecat lah, difitnah, atau bisa juga dilaporin ke polisi 

dengan segala tuduhan. Kalau istilah kerennya sih, “Dengan jabatan, manusia bisa jadi setan”. 

 Kejujuran kini sudah mulai langka. Kalau kata Ucil -temanku yang nyeleneh tapi baik hati-, 

kejujuran itu seperti (maaf) tahi ayam. Saat orang diberitahu manfaat kejujuran, mereka bersemangat 

untuk terus jujur. Tapi lama-lama, mereka jadi dingin seperti tahi ayam yang nganggur, hanya jadi 

kotoran. Kejujuran yang hangat menguap dibawa angin, entah ke mana. 

Hingga saat ini, sudah banyak cerita tentang kejujuran maupun kebohongan yang aku dengar. 

Dari kebohongan membawa petaka, hingga kejujuran yang lolos dari mata media. Tapi ada satu cerita 

yang sangat aku ingat. Cerita saat aku berada dalam perjalanan travel menuju ke sebuah kota pesisir. 

Seorang pria paruh baya duduk di sampingku. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Bang Ipul. Lama 

kami mengobrol tentang banyak hal. Hingga tiba pada obrolan tentang pemimpin, rautnya berubah 

lebih serius. 

“Nak, hampir semua pemimpin yang dipilih lewat voting itu berbohong,” katanya lirih. Matanya 

menatap ke atas, seakan menerawang jauh. 

“Berbohong gimana, Bang?” tanyaku bingung. 

“Kamu pasti tahu, saat kampanye, mereka banyak obral janji. Tapi, apa kamu tahu berapa 

banyak janji yang mereka tepati setelah terpilih? Mendekati nol.” 



Inspire’s Minimagz #29 

“Lho, tapi kok mereka bisa bertahan lama ya? Bukannya kalau tahu pemimpinnya bohong, 

rakyat pasti berontak?” 

“Itu karena rakyat nggak tahu kalau mereka dibohongi. Ya mungkin pada awalnya si pemimpin 

jujur, entah ucapannya juga kebijakan yang diambil. Tapi untuk selanjutnya, yang kata mereka demi 

langgengnya jabatan, kejujuran susah untuk diteruskan. Bohong sekali, mungkin rakyat nggak tahu. 

Bohong lagi, lagi, dan lagi. Saat rakyat mulai curiga, kebohongan juga yang dilakukan untuk 

menutupinya.” 

“Ah iya, kata ayah itu efek domino. Kebohongan akan ditutupi dengan kebohongan.” 

“Nah, sekalinya rakyat tahu kebusukan si pemimpin, runtuh juga kepercayaan yang ada. Banyak 

demo di sana-sini, yang lebih parah bisa jadi kerusuhan.” Bang Ipul tersentak. Sepertinya dia ingat 

sesuatu. 

“Ada apa, Bang?” 

Tampak Bang Ipul ragu. Mulutnya sudah terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. 

“Tahu Zaki S. Muin?” tanyanya kemudian. 

“Siapa dia, Bang?” tanyaku. Seperti pernah mendengar nama itu, entah di mana. 

“Tahu kasus penggusuran kandang bebek?” 

“Ah itu! Iya, itu kasus yang menjijikkan. Padahal peternak di sana sukarela dipindahkan demi 

taman terbuka hijau. Tapi ternyata tanahnya malah dijual ke pengusaha untuk dibangun supermarket. 

Emangnya kenapa, Bang?” 

“Pak Zaki, walikota itu, sebenarnya orang yang jujur. Saat itu, dia sepertinya tergoda dengan 

harta. Dia nggak bisa berpikir jernih, bahkan istrinya nggak didengarkan. Ssstt…. ada sedikit rahasia 

tentang Pak Zaki.” 

“Rahasia apa, Bang?” 

“Setelah orang-orang tahu supermarket akan dibangun, demo muncul di mana-mana. Saking 

panasnya kasus itu, rumah Pak Zaki dilempari bom molotov……,” 

“Tunggu dulu, Bang. Bang Ipul tahu dari mana nih? Jangan-jangan cuma kabar burung.” 

“Abang dapat dari orang terpercaya kok, tenang aja. Lanjut tadi. Pecahan kaca dari bom itu kena 

ke tangan kanan Pak Zaki. Sepanjang lengan hingga pergelangan penuh luka. Setelah itu, dia 

mengundurkan diri dan ditahan polisi. Kabarnya, tiap dia melihat bekas luka di tangannya, dia merasa 

sangat menyesal.” 

“Sekarang Pak Zaki udah keluar?” 

“Udah. Dia sekarang beternak bebek. Hahaha…… mungkin penebus dosa.” Tawanya 

menyiratkan sebuah kesedihan. “Wah, bentar lagi abang nyampe. Kapan-kapan kalau mau, mampir aja.” 

“Beres, Bang!” 

“Oiya, pemimpin itu bertahan karena kepercayaan dari yang dipimpin. Sekali kepercayaan 

hilang, pemimpin akan tumbang. Ingat nak, modal menjadi pemimpin adalah kejujuran, dan iman 

kepada Tuhan adalah modal melakukan kejujuran.” 

“Kayaknya berat ya jadi pemimpin, harus jujur tanpa istirahat.” 

“Eitss, jangan salah. Setiap orang adalah pemimpin, walau untuk dirinya sendiri. Dan kejujuran 

bisa dimulai dari diri kita sendiri, mulai dari sini, hatimu.” Senyumnya mengakhiri obrolan panjang kami. 

Bang Ipul turun tepat di depan rumahnya. 
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“Zaki Syaiful Muin? Ini tiket Bapak. Semoga Bapak nyaman dengan pelayanan kami,” kata sopir 

sambil menyerahkan tiket kepada Bang Ipul. 

Bang Ipul membuka jaket yang sedari tadi dipakai. Dia menengok dan melambaikan tangan 

kepadaku, yang hanya bisa terpaku melihatnya dari dalam mobil. Aku tersenyum tertahan. Bekas luka di 

lengan dan tangan Bang Ipul membuatku tak enak hati. Hatiku terasa sesak, sesesak kejujuran yang 

terkurung di hati setiap manusia. 


