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^Keteladanan Pemimpin Memprihatinkan
JO G JA , BERNAS -  Pen

gurus Majeli, Intelektual dan 
Ulama Muda Indonesia (MIU- 
MI) Yogyakarta, SubhanKhafifi, 
menyampaikan . m asyarakat 
Indonesia saat ini sedang pri
hatin atas krisis keteladanan 
pemimpinnya. Pemerintah In
donesia dewasa ini terkesan 
semakin jauh dari sosok teladan 
yang ideal dimiliki oleh seorang 
pemimpin.

“Kita perlu konsen terhadap 
kepemimpinan seorang ulama. 
Pemimpin yang senantiasa diin-

spirasi 'dari Al Quran dan Sunnah 
dan yang dapat mencakup semua 
lini. Yang dibutuhkan masyara
kat saat ini adalah pemimpin 
yang harus paham dengan ilmu 
agam a,” ungkapnya, Kamis 
(12/1), di kampus Universitas 
M uhammadiyah Yogyakarta 
(UMY).

Pada Seminar Pemikiran 
dan Peradaban Islam yang dise
lenggarakan oleh Universitas 
Darussalam (UNIDA) Gontor 
itu, lebih lanjut dia menyatakan 
seorang pemimpin merupakan

representasi dari negara yang 
dipimpinnya.

Oleh karenanya, baik bu
ruknya negara tersebut juga 
dapat dilihat dari keteladanan 
sang pemimpin. Begitu pula 
dengan krisis yang dialami oleh 
suatu negara, pada dasarnya 
merupakan krisis dari keteladan
an sang pemimpin itu sendiri.

Sementara itu ustad Khoirul 
Umam dari UNIDA mengung
kapkan tidak hanya pemimpin
nya, namun umat Islam sendiri 
saat ini dihadapkan pada tantan
gan besar.

“Banyak umat Muslim yang 
cenderung mempelajari Islam 
hanya pada saat-saat tertentu, 
seperti saat ketika sudah tua dan 
akan meninggal saja.

Dia menekankan, seorang 
Muslim terutama pemimpin 
Muslim, harus dapat memiliki 
landasan gagasan yang kuat. Ini 
dimaksudkan supaya tidak mu
dah terpengaruh oleh perspektif 
Barat, melainkan dapat mengkaj i 
perspektif Barat dari sudut pan
dang ajaran agama Islam .'

“Islam itu pada hakikatnya 
tidak hanya mengkaji urusan 
agama dan akhirat saja. Namun 
juga semua urusan, sehingga 
setiap umat Muslim harus bisa 
mengkaji semua bidang. Karena 
Islam sendiri juga mencakup' 
urusan politik, ekonomi dan 
semuanya,” tandas Khoirul. (*)
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