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Seorang pemimpin adalah pelopor bagi para pengikutnyaf karena dialah yang melakukan tindakan

yang pertama untuk kemudian diikuti yang lainnya. Sifat kepeloporan lbrahim As ini sudah

Babilonia akan kesesatan yang mereka perbuat. Hq

(At"Ambif -ffi). Di dalam ayat tersebut kita dapati ,*r"n@s memetoiii

koreksi terhadap kemapanan dan tradisi yang salah. Tradisi menyembah berhala yang ada pada

\at*) ^ @S
52. (ingatlah), ketika lbrahim Berkata kepada bapaknya dan

saatitu,bisajadimerupakantetapibagi|brahimAshalitubukanlah[
rr^ r .-L \,,^ * "'te 

(.r Ai la.t-tuktidako"rffi |,l*,[ i\^ '[r\lQ\t--^^-"--" Dta-C. All
. At-ar,.ttYa St- Ll
kaumnya: "Patung-patung

apakah lni yang kamu tekun beribadat kepadanya?"
Sb. mereta menjawab: "Kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya".
54. lbrahim berkata: "sesungguhnya kamu dan bapak-bapakmu berada dalam kesesatan
yang nyata".

Saat ini, dikala berbagai problematika sosial menghinggapi sebagian besar rakyat lndonesia, kita

membutuhkan pemimpin yang memiliki jiwa kepeloporan didalam melayani masyarakatnya

dengan baik, kepeloporan didalam kesederhanan dalam hidupnya, kepeloporan didalam

mengentaskan kemiskinan, kepeloporan didalam membuka lapangan kerja, dll. Bukan malah para

pemimpin memberikan kepeloporan didalam perbuatan berfoya-foya diatas penderitaan rakyat

atau kepeloporan dalam tindakan mesum sebagaimana yang kita dengar dari berbagai media

massa di akhir-akhir ini.

cukup lama masyarakat memposisikan bahwa keberadaan negara kurang dapat dirasakan

oleh mereka. Bahkan, alih-alih mendapatkan pelayanan yang memadai, malah keberadaan

oleh sebagiaJr kalangan dirasakan sebagai beban / kendala yang harus dihadapi.

Sifat seorang pemimpin lainnya dari sosok lbrahim As adalah sikap tegar di dalam menghadapi

berbagai masalah. Seorang pemimpin adalah benteng moraltempat berlindung para pengikutnya.

Pemimpin yang baik, mereka yang mampu menjaga ketenangan para pengikutnya menghadapi

berbagai problematika yang potensial muncul pada masyarakatnya serta mengambil jalan keluar

yang terbaik. Kiranya kita dapat mengambil ibrah dari sikap lbrahim As tatkala beliau kemudian

berhijrah ke Negeri Kan-an (Syam) atas perintah Allah SWT ketika perjuangannya di Babilonia

tidak berkembang. Ketenangan yang dimilikinya membuat pengikutnya tetap setia dan juga turut

tegar meng hadapi problem yang d ihadapinya (Al-ank abut 26-27)
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