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Karakter adalah sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang menjadi ciri khas

seseorang atau sekelompok orang. Dengan demikian karakter adalah anugerah dari

Illahi bagi pemiliknya, yang harus dihormati keberadaannya oleh fihak lain yang merasa

memiliki akal budi dan berbudaya. Maka dengan itu, upaya sadar untuk mengurangi,

menghilangkan, atau menistakan karakter seseorang atau lazim disebut Character

assassination (pembunuhan karakter) merupakan tindakan yang kurang berbudaya dan

tidak baik. Dalam praktiknya pembunuhan karakter dilakukan dengan sistimatis dan

metodis dengan cara menyebarkan gibah, berita bohong, fitnah, maupun tekanan fisik,

sampai pada pemusnahan jiwa. Dengan maksud merusak mental, reputasi, dan

kepercayaan diri seseorang atau kelompok. Bentuk ekstrim dari pembubuhan

karakreter bisa dicermati pada novel “The Odessa” atau “The Day of The Jackal”, novel

karya Frederick Forsyth ini menceritakan pembantaian bangsa Yahudi oleh bangsa

Jerman. Jutaan manusia disiksa, dibantai, dimasukkan kamar gas, ditelanjangi, dan

dihinakan seperti binatang. Pembantaian dan penistaan yang berlangsung pada

rentang waktu 1933-1945, memakan korban khususnya bangsa Yahudi. Kekejian itu

bermaksud menghambat eksistensi bangsa Yahudi yang diprediksi memiliki potensi

besar untuk menghalangi kejayaan bangsa aria (baca Jerman) di dunia.

Motif kekuasaan selalu menjadi pemicu munculnya fenomena pembunuhan karakter.

Publik masih ingat konflik politik di Malaysia yang menghantarkan Anwar Ibrahim ke

jeruji besi dengan tuduhan melakukan sodomi. Peradilan yang dianggap melegitimasi

pembunuhan karakter bagi lawan politik Mahathir Mohammad ini, tak ayal mendapat

sorotan publik dan mengundang gelombang protes dalam negeri yang cukup masif. Di

negara kita pun terjadi, misalnya saat penahanan Bung Karno di Wisma Yaso sampai

menghembuskan nafas terakhir, bukan saja meruntuhkan rezim orde lama, tapi

sekaligus kepercayaan rakyat terhadap kesaktian azimat revolusi yang merupakan

marwah caracter national bulding yang dirintis sejak awal kemerdekaan.

Motif kekuasaan juga yang menyebabkan pembunuhan karakter terus berulang pada

setiap rentang jaman dalam ragam skala. Seolah-olah kekuasaan lekat kaitannya dengan

upaya menghilangkan eksistensi orang atau kelompok lain. Ketimbang menjadi pemicu

munculnya budaya baru dengan karakter yang positif. Hal itu tidak terlepas dari

berkembangnya budaya pragmatisme yang hedonistic yang kandung menghalalkan

berbagai cara untuk meraih kekuasaan dan kesenangan duniawi tanpa mengindahkan

norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Perilaku kebanyakan para politisi belakangan ini sudah sangat tidak wajar. Bahkan

tidak tanggung-tanggung, kadang-kadang agama pun menjadi alat pembenar

ketidakwajaran itu. Berbicara dengan nada jauh dari kesantunan, berisi hujatan dan



tuduhan, yang sangat berpotensi membunuh karakter orang atau kelompok ketimbang

beradu argumen untuk memberi jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi

masyarakat. Atmosfir negatif itu menemui puncaknya saat menjelang pilpres kali ini.

Seakan para politisi tidak belajar dari pengalaman sebelumnya, mereka lupa

masyarakat diam-diam mengamati sepak terjang politisi yang selalu gagah berbicara

dengan bahasa tinggi seolah tak bersalah dan melemparkan kesalahan pada pihak

lawan. Politisi yang menurut Prof.Sahetapi “bermulut bau” itu, akhirnya banyak divonis

masyarakat untuk tidak dipilih lagi pada pileg yang lalu.

Pembunuhan karakter sering pula bersembunyi dalam ketidaksportifan, misal melalui

penyebaran informasi pada akun palsu, atau sms (short massage service) gelap, malahan

tidak tanggung-tanggung dengan menerbitkan media cetak bodong yang motifnya

semata memfitnah lawan politik. Fenomena tersebut sebenarnya hanya balutan

kepentingan politik sesaat namun dampak sosialnya sangat besar di tengah masyarakat.

Konflik sesaat antar elit itu berjalan karena dalam politik berlaku adagium ”tidak ada

musuh dan kawan sejati, yang ada kepentingan sejati”, sekarang bermusuhan dulu

bermesraan, dan sesaat lagi mereka minum kopi bersama, seolah tanpa bekas. Namun

dampaknya di masyarakat akan sangat masif dan berjangka panjang.

Berkaitan dengan itu maka masyarakat harus selektif menerima informasi, karena

boleh jadi mereka hanya menjadi objek kepentingan sesaat. Militansi dan fanatisme

sebaiknya bukan pada tokoh, tapi pada kepentingan yang lebih berdimensi luas.

Akhirnya, masyarakat pula yang bisa membedakan mana loyang dan mana emas. Mana

yang benar-benar telah bekerja untuk kemaslahatan bersama-sama, mana pula yang

hanya pandai beretorika dan bersandiwara untuk kepentingan kekuasaan. Penulis

yakin, dari sekian banyak masyarakat yang telah berhasil dipengaruhi oleh kampanye

hitam yang bernuansa pembunuhan karakter ini, masih lebih banyak lagi masyarakat

yang sudah tidak mau lagi dibodohi oleh elit-elit politik yang selama ini berbicara

“rakyat” namun bergaya hidup jauh dari kebiasaan rakyat kita pada umumnya.

Suasana ramadhan diharapkan bisa mengurangi nafsu kuasa dan niatan melakukan hal

yang keji dari sisi kemanusian. Saatnya kelompok yang mengaku lebih beragama

menjadi pelopor terbangunnya suasana yang lebih harmonis, beradab, dan

mengedepankan tabayun dan silaturahmi. Puasa semestinya menyebabkan seseorang

lebih bijaksana. Dalam puasa, pasti merasakan penderitaan lapar dalam sebagian

waktunya, dengan demikian semestinya bisa menekan hasrat untuk hasud kepada

orang lain. Memilih dalam politik adalah hak, tetapi mengekpresikan pilihan dengan

cara membuat orang lain tidak senang, hanya akan menciptakan musuh abadi dan

kerugian yang bisa jadi berlangsung sepanjang hayat. Semoga, dengan ibadah shaum

tahun ini, ke depan kita memiliki pemimpin yang benar-benar memenuhi harapan,

tanpa harus merasa ada yang didzalimi. Marhaban ya Ramadhan.




