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ABSTRAK

Kepemimpinan sebenarnya merupakan sebuah tanggung jawab dan tugas yang
teramat berat. Menjadi seorang pemimpin bukanlah hal yang mudah dan menjadi
pemimpin bukanlah tujuan hidup. Namun pada kenyataannya banyak pula orang
yang mengangkat diri sebagai pemimpin. Baik itu di kalangan mahasiswa,
organisasi, maupun di lingkungan masyarakat umumnya. Namun sikap ambisi
utnuk menjadi pemimpin itu ternyata masih banyak yang melenceng dari caracara yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya.
Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab dan Sayyid Quthb merupakan tokoh
mufassir kontemporer yang ternama. Pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsîr alMisbâh dan Sayyid Quthb dalam Tafsîr Fî Zhilâl al-Qur‟ân tidak lepas dari hasil
kiprah mereka dalam pergerakan nasional dan pemerintahan di wilayah mereka
masing-masing. Sehingga sudah dapat dipastikan tafsir mereka turut menyertakan
penjelasan yang kompleks dalam masalah kepemimpinan yang diajarkan oleh
Allah dalam al-Qurân.
Penelitian ini adalah penelitian tentang al-Qur‟ân dan tafsir, maka penelitian ini
termasuk jenis penelitian kepustakaan (library research) dan sifatnya adalah
deskriptif. Untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan objek
penelitian, maka penulis menggunakan pendekatan metode maudhû‟îy (tematik)
dan muqâran (komparatif). Dalam proses pengumpulan data, penulis
mengumpulkan, membaca, mencatat dan mengutip dan membandingkan hasil dari
data-data tersebut. Sumber data yang digunakan ada dua macam yaitu sumber
primer dan sekunder. Sumber primer pada penelitian ini adalah al-Qur‟ân alKarim, buku Tafsîr al-Misbâh, dan buku Tafsîr Fî Zhilâl al-Qur‟ân. Adapun
sumber sekudernya yaitu buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan judul ini.
Setelah data terkumpul, kemudian penulis melakukan proses analisa. Adapun
dalam analisis data, penulis menggunakan metode kualitatif dan content analysis.
Dengan menggunakan metode tersebut penulis mendapati bahwa secara umum
kedua penafsir ini sama-sama memaknai pemimpin dalam yang identik dengan
istilah; Khalîfah, Ulî al-Amri, Imâm dan Mâlik. Lalu mereka pun sepakat bahwa
laki-laki lebih berhak menjadi pemimpin daripada wanita berdasarkan kekhususan
dan kodrat masing-masing, dikarenakan beratnya tugas dan tanggung jawab
kepemimpinan ini. Mereka pun sepakat bahwa pemimpin orang yang beriman
haruslah dari golongan orang yang beriman juga. Karena sosok pemimpin itu
adalah sebagai salah satu penghubung antara hamba dengan Allah yang ikut
mengatur urusan nya melalui tangan pemimpin tersebut.
Adapun perbedaan dari kedua tafsir ini terdapat pada sikap dan pandangan
terhadap pengikut pemimpin yang kafir juga kepemimpinan wanita yang dianggap
sebagai beban tambahan untuk mereka. Dengan demikian jika seorang pemimpin
telah memenuhi syarat dan memiliki sifat-sifat hasanah yang ditonjolkan dalam
setiap tindakannya, Insya Allah pemimpin tersebut mampu menciptakan
masyarakat yang islami dan menjadikan negaranya baldatun thayyibatun wa
rabbun ghafûr.
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MOTTO

ِ ال رسو ُل
ِ َعن َع ْب ِد
: اهلل صلى اهلل عليو وسلم
ُ اهلل بْ ِن ِديْنَا ٍر َس ِم ْع
ْ ُ َ َ َبن ُع َم َر يَ ُق ْو ُل ق
ْ
َ ت
ُ لُّل ُ ْم َر ٍاا َوُ لُّل ُ ْم َ ْ ُ ْو ٌلل َع ْن َر ِعيَّيِ ِو َااَِ يْ ُر َر ٍاا َعلَى َر ِعيَّيِ ِو َو ُى َو َ ْ ُ ْو ٌلل َعنْ ُه ْم
ِ َ اار ُ ر ٍاا َعلَى َْى ِ بَ ْيِ ِو و ُىو َ ُ ْو ٌلل َعنْ ُهم واا َْع ْب ُد ر ٍاا َعلَى
ال َسيِّ ِدهِ َو ُى َو
َ
َ ُ َو َّي
َْ
ْ َ َ
.ُع ْنو
َ

ِ
ِ اعي ٌل َعلَى ب ْي
ت َ ْو ِ َها َوَ ْ ُ ْواَ ٌل
َ
َ َ ْ ُ ْو ٌلل َع ْنوُ َواا َْم ْرَ ُ َر
Artinya:

“Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang Amir adalah pemimpin bagi rakyatnya
dan dia akan diminta pertanggung-jawaban mengenai rakyatnya. Seorang suami
adalah pemimpin bagi keluarganya dan ia akan diminta pertanggungjawaban
mengenai keluarganya itu. Seorang budak adalah pemimpin bagi harta tuannya
dan ia akan diminta pertanggungjawaban mengenai harta itu dan seorang isteri
adalah pemimpin bagi harta suaminya dan ia akan diminta pertanggungjawaban
mengenai hartanya itu”
(HR. Imam Ahmad)
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KATA PENGANTAR
ِ
َّس
ال َ ُم َ َْ ُ ْ َ َر ْ َ ُ ا َ ـَ َــَ اُوُ
اَ ْ ُ اِ َر ِّب َال اَ ِ ْ َ َ َال اَِ ُ اِْ ُ َّس ِ ْ َ ََ ُ ْ َ َن ِ َّس َ َ الَّس اِ ِ ْ َ َ .أَ ْش َه ُ أَ ْن
ِ
ك اَ ُّق اـ ُ ِ ْ ُ َ ،أَ ْش َه ُ أ َّس
ك اَوُ اـ َ ُ
َ ِٰاوَ ِ َّس ا َ ْح َ هُ َ َش ِـيْ َ
َن ُُمَ َّس ً َ ْ ُ هُ َ َر ُس ْواُوُ
ِ
ِ
ِِ
ِ
َص َح ِِو َ َم ْن اَِ َل ُه ْ ِِإ ْح َل ٍن
صَّس اُ َ َْو َ َ َ آاو َأ ْ
َخ ِتُ انَّسِِّبـ ْ َ َ ِ َم ُم اـ ُ َّس ْ َ َ ،
ِ َ يَـ ْوِم ا ِّبيْ ِن ،أ َّسَم َـ ْل ُ .
فَِإ َّسن ا اَـل َ أَرسل رسواَو ُُم َّس ً ِ هل َ ى ِدي ِن ا ِّبق ر ْ ً اِْل اَ ِ اُ ْ ًة اِ َ فَّس ِ
َ َ ْ َ َ َ ُْ ُ َ
ُ َ ْ َ َ َ َ َْ َ َ
َْجَلِ ْ َ َ ،ـ َّس َ ِوَ َِِبَ أُنْ ِزَل َ َْ ِو ِم َن ا َِ ِ َ اِ ْ َ ِ ُ َّسل َم فِْ ِو
ألَنَ ِم َ ُح َّسج ً َ َ الَِ ِد أ ْ
ِ ِ ِ ِ
اص ِحْ َح ِ َ ألَ ْ َ ِل
َح َو هلِِ ْ ِِف ِديْنِ ِه ْ َ ُدنْـَ ُى ْ ِم َن َال َ ئِ ِ َّس
ص َ ُح الَ د َ ْس َ َم أ ْ
َ
ا َ ِوْْيَِ ألَخ َ ِق ا َف ِضَ ِ ألَد ِ ال اِ ِ فَـَــَك صَّس ا َ ِو سَّس أ َّسُمَو َ اـ حج ِ
َ ْ
َ َ َ َ َ َ ُ َْ ََ َ ُ َ َ ْ َ
اـ ِ
ِ
ك أ َّسُمُوُ اَّس ِذيْ َن ْسَ َج ـُ ْو اِّٰ ِو
ض ء اَْـ ُ َه َ نَـ َه ِرَى َ يُِزيْ ُغ َنْـ َه ِ َّس َى اِ ٌ
ك ،فَ َل َر َ َ ٰذا َ
َْ َ
اص َح َِ َ اَّس ِلِ ْ َ اَّس ِذيْ َن اَّسـَـ ُل ْوُى ْ ِِإ ْح َل ٍن ،فَـ َ ُم ْو ِ َش ِـيْـ َلِ ِو
َ َر ُس ْواِِو َ ُى ْ َخْـَـةُ خلُُ ِق ِم َن َّس
ََتَ َّسل ُ و ِلنَّسِ ِو ضُّو َ ـه ِ انـ ِ ِ ِ
ِ
ص ُرْ ُى ْ اطَّس ئَِف ُ
َّسو جذ َ ْ َ ةً َ دةً َ ُخ ُ ً َأ ََد ً  ،فَ َ
َ
ْ ُ ََ ْ َ َْ َ
اَّس ِذين َ يـزاُو َن َ ا ِّبق ظَ ِى ِـين َ ،يضُّـى من خ َذ َهل أَ خ اََفه ح َّسَّت يأِِْت أَمـ اِ
ْ َ ََ ْ َ َ
ْ َ َ ُ ُ ْ َ ْ َ ُْ ْ َ ُ ْ َ َ ْ ُ
ِ
ك .نَلأ َُل ا اَـل َ أَ ْن يـثَِّبَـنَ ِخو نَـنَ اـ لِ ِ ِ ا َ وِل اثَّس ِ ِ
ت ِِف
َ َ
ُ ْ َْ ْ
اَـ َل َ َ ُى ْ َ َ ٰذا َ َ ْ
ُ َ َْ
ِ
ِ
اخَـةَِ ،أَ ْن يَ ِه َ اَنَ ِمْنوُ َر ْ َ ً ِنَّسوُ ُى َو َاوَّسى ُ .
اََ ة ا ُّ نْـَ َ
Puji syukur tak ternilai kehadirat Allah Azza wa Jalla. Dzat Yang Maha
Mengetahui segala sesuatu yang dhohir dan yang batin. Dzat yang telah
menciptakan bumi dengan segala isinya. Sungguh hanya dengan berkat, rahmat,
hidayah, serta inayah-Nyalah skripsi ini dapat terselesaikan. Tak lupa sholawat
beriringkan salam senantiasa tercurahkan kepada manusia agung Nabi akhir
zaman yakni Nabi Muhammad Saw, yang telah menuntun ummatnya dari zaman
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TRANSLITERASI ARAB LATIN
1. Konsonan
Arab

Latin

Arab

Latin

Arab

Latin

Arab

Latin

ا
ب
ت
ث
ج
ح
خ
د

A

ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط

Dz

ظ
ع
غ
ف
ق
ك
ل
م

Zh

ن
و
هـ
ء
ي

N

B
T
Ts
J
H
Kh
D

2. Vokal
Vokal Pendek

ـ ــَـ ـ
ـ ـ ـِـ ـ
ـ ـ ـُـ ـ

A
I
U

Contoh

َج َ َل
ِ
ََ
ذُ َِـ

R
Z
S
Sy
Sh
Dh
Th

Vokal Panjang

ـ ــَـ ـ
ـ ـ ـ ـِـــ
ـ ـ ـ ـُــو

Â
Î
Û

„A
Gh
F
Q

W
H
A
Y

K
L
M

Contoh

َس َر
اِْ َل
َُ ْوُز

Vokal Rangkap

ـ ـَ ْــ
ـ ـ ـَـو

ai
au

3. Ta Marbuthah
Ta Marbuthah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan
dhammah, transliterasinya adalah /t/. Sedangkan ta marbuthah yang mati atau
mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/. Seperti kata : Thalhah,
Raudhah, Jannatu al-Na‟îm.

4. Syaddah Dan Kata Sandang
Dalam transliterasi, tanda syaddah dilambangkan dengan huruf yaitu,
huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Seperti kata:
Nazzala, Rabbanâ. Sedangkan kata sandang “al” tetap ditulis “al” baik pada kata
yang dimulai dengan huruf qamariyyah maupun syamsiyyah. Contohnya: alMarkaz, al-Syamsu

xvii
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul
Sebelum peneliti mengadakan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu
peneliti akan menjelaskan tentang pengertian judul dari penelitian yang peneliti
lakukan. Karena judul merupakan kerangka beranjaknya tujuan dalam bertindak
terlebih lagi dalam suatu penelitian ilmiah. Maka skripsi ini berjudul “Konsep
Kepemimpinan Menurut Tafsîr Fî Zhilâl al-Qur‟ân dan Tafsîr al-Mishbâh”.
Untuk memperoleh pengertian yang lebih jelas tentang judul tersebut, maka
dapatlah peneliti uraikan sebagai berikut:
1. Konsep menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti rancangan,
buram surat, ide atau pengertian yang diabstrakkan dari

peristiwa

konkret.
Jadi, secara linguistik bisa diartikan pula dengan gambaran mental dari
objek, proses, atau apapun yang ada di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi
untuk memahami hal-hal lain. 1 Bisa diartikan juga sebagai sebuah ide atau
gagasan atau buah pikiran yang mana buah pikiran tersebut muncul menjadi
sesuatu yang dapat dipelajari, diteliti, maupun diperbincangkan.
2. Pemimpin menurut kamus besar bahasa Indonesia memiliki beberapa
makna, yaitu;
a. Mengetuai atau mengepalai
1

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. 3. – cet. 2 –
(Jakarta : Balai pustaka, 2002) h. 588
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b. Memenangkan paling banyak
c. Menuntun/menunjukkan jalan
d. Memandu
1
e. Melatih (mendidik, mengajari, dsb.)
Jadi, kepemimpinan ialah cara memimpin yang mengarah kepada suatu
tujuan yang diinginkan.2
Tafsir secara akar kata berasal dari kata
(fassara) yang bermakna

َ َـ َّس

ر س ف

(fa-sa-ra) atau

bayyana (menjelaskan), dan

َ َّس
َض

فَ َّسلَـ

waddhaha

(menerangkan). Menurut istilah, pengertian tafsir adalah ilmu yang mempelajari
kandungan kitab Allah yang diturunkan kepada nabi S.A.W, berikut penjelasan
maknanya serta hikmah-hikmahnya. Sebagian ahli tafsir mengemukakan bahwa
tafsir adalah ilmu yang membahas tentang al-Qurân al-Karîm dari segi
pengertiannya terhadap maksud Allah sesuai dengan kemampuan manusia. Secara
lebih sederhana, tafsir dinyatakan sebagai penjelasan sesuatu yang diinginkan oleh
kata-kata dalam al-Qurân.
Tafsîr Fî Zhilâl al-Qurân adalah tafsir yang ditulis oleh al-Syahid Sayyid
Quthb, seorang aktivis jihad di Mesir, yang hidup di masa revolusi Mesir.
Pemikirannya banyak menginspirasi umat Islam terutama yang berkaitan dengan
perjuangan, kebangkitan dan pembelaan terhadap agama dari ancaman rezim yang
berkuasa dikala itu. Pemikiran yang murni dari hati bersih penuh kesabaran meski
dikelilingi oleh kezhaliman.
Tafsîr al-Mishbâh adalah salah satu maha karya dari Prof. Dr. Quraish
Shihab, seorang akademisi Indonesia yang meraih penghargaan tertinggi dalam
bidang Tafsir Hadits di Universitas al-Azhar Kairo. Dalamnya ilmu dan
2

Ibid. Hal 874
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pengetahuannya telah menjadikannya seorang yang dipercaya oleh masyarakat
luas bahkan kedekatannya dengan pemerintah di masa itu telah mengangkatnya
menjadi Menteri Agama.
Skripsi ini berjudul Konsep Kepemimpinan menurut Tafsîr Fî Zhilâl alQur‟ân dan Tafsîr al-Mishbâh. Maksud dari judul ini yakni penulis
mengemukakan hakikat kepemimpinan dalam pandangan agama Islam dengan
mengacu pada penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan kepemimpinan melalui
para mufassir yang mereka tuangkan maknanya dalam buku tafsir mereka. Buku
Tafsir yang akan disinggung di sini yaitu Tafsir Fî Zhilâl al-Qurân karya Sayyid
Quthb dan Tafsîr al-Mishbâh karya Quraish Shihab. Dengan harapan setelah
penelitian ini penulis akan menemukan konsep kepemimpinan yang sesuai dan
sejalan dengan dengan konsep ajaran Islam yang ditetapkan dalam al-Qurân.

B. Alasan memilih Judul
1. Alasan Subyektif Ilmiah
a. Keinginan peneliti untuk mengetahui dan memahami karakteristik
kepemimpinan menurut tuntunan agama Islam seperti yang diajarkan
oleh al-Qur‟ân, dalam Tafsir Fi Zhilal Al-Quran dan Tafsir Al-Misbah
b. Tersedia nya literatur-literatur yang memadai untuk dapat membahas
dan menulis proposal ini, dengan baik dan relevan sesuai bidang ilmu
yang peneliti tekuni di Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir Hadits.
2. Alasan Obyektif Ilmiah
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a. Al-Qur‟ânul Karim adalah pedoman kehidupan bagi umat Islam yang
membahas seluruh permasalahan kehidupan bermasyarakat termasuk
di

dalamnya

tentang

kepemimpinan.

Al-Quran

memaknai

kepemimpinan dalam istilah yang berbeda-beda, maka perlu diadakan
penelitian agar dapat dipahami lebih luas.
b. Judul ini mempunyai signifikan sosial, karena kita menyadari bahwa
dalam dalam kepemimpinan masyarakat belakangan ini, masih
terdapat beberapa hal yang mungkin kurang sejalan dengan panduan
Al-Qur‟ân. Sehingga dengan mempelajari Al-Qur‟ân kita bisa
mengetahui bagaimana karakter pemimpin umat yang dikehendaki
oleh Al-Qur‟ân.
c. Seperti yang kita ketahui, bahwa buah pemikiran seorang mufassir
dalam tafsirnya tidak lepas dari latar belakang kehidupan mufassir
tersebut. Sayyid Quthb dan Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab
adalah dua ulama tafsir kontemporer yang hidupnya berkecimpung
langsung dalam dunia politik, sehingga besar kemungkinan mereka
menuturkan karakteristik pemerintah dan kepemimpinan menurut
pandangan mereka dalam tafsir mereka.

C. Latar Belakang Masalah
Ada kecenderungan rakyat Indonesia memilih pemimpin berdasarkan
popularitasnya. Hasil jajak pendapat kerap menjadi patokan dalam memilih. Tak
peduli sang pemimpin atau calon pemimpin mereka tidak berkualitas. Bahkan tak
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peduli dengan agama calon pemimpin, yang penting populer. Padahal Allah SWT
telah melarang umat Islam untuk menjadikan orang-orang kafir sebagai
pemimpin. Karena pastilah pemimpin tersebut akan melakukan tindakan-tindakan
yang cenderung bertentangan dengan ajaran agama Islam . Hal ini ditegaskan oleh
Allah dalam firman-Nya:

ِ
ِ
ٍ ض ُه ْ أَْ اَِ ءُ َـ ْل
ض َ َم ْن
ُ انَّسص َرى أَْ اَ ءَ َـ ْل
َ اَـَّسخ ُذ اَْـ ُه
َ َ ود

ِ َّس
آمنُو
َ ين
َ يَ أَيـُّ َه اذ

)٘ٔ( َ ِ ِيَـَـ َوَّسهلُ ْ ِمْن ُ ْ فَِإنَّسوُ ِمنْـ ُه ْ ِ َّسن اَ يَـ ْه ِي اْ َ ْوَم الَّس ا
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang
Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu; sebagian mereka adalah
sebagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi
pemimpin, maka sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orangorang yang zalim. (QS. al-Mâidah: 51)
Dalam ayat lain Allah berfirman:

ِ
ِ َّس
ِ
ين أَْ اَِ ءَ ِم ْن ُد ِن اْ ُ ْؤِمنِ َ أَيَـَْـغُو َن ِنْ َ ُى ُ اْلَِّسزةَ فَِإ َّسن اْلَِّسزةَ اَِّس ِو
َ ين يَـَّسخ ُذ َن اْ َ ف ِـ
َ اذ
َِ
)ٖٜٔ( ْج ًل
Yang artinya; “(yaitu) orang-orang yang mengambil orang-orang kafir
menjadi teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-orang Mukmin.
Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Maka sesungguhnya
semua kekuatan kepunyaan Allah. (QS. al-Nisâ‟: 139)

َِّسخ ُذ اْ َ فِ ِـين أَ اِ ء ِمن د ِن اْ ْؤِمنِ أَاُِـي ُ َن أَ ْن ََْتل ُو ا
ِ اَـ
َ ُ ُ ْ ََْ َ
َ

ِ َّس
آمنُو
َ ين
َ يَ أَيُّـ َه اذ

)ٔٗٗ( ًَ َْ ُ ْ ُس ْطَ نً ُمِ ن
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orangorang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang Mukmin. Inginkah
kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu)?” (QS. alNisâ‟: 144)
Keberhasilan suatu negara dapat dilihat dari sosok pemimpinnya. Ketika
sang pemimpin mempu berpegang teguh pada syariat Islam, niscaya kemaslahatan
rakyat akan terwujudkan. Demikian juga sebaliknya, ketika pemimpin yang
terpilih berasal dari non Muslim, otomatis akan banyak sekali kemungkinan
penyimpangan kebijakan yang dikeluarkan.
Alhasil, akan semakin terkikislah ajaran Islam yang ada dan semakin
pesatlah perkembangan ajaran agama mereka (non Muslim). Jika kepemimpinan
dipegang non Muslim, walaupun sekilas bisa dinilai baik, namun mereka tidak
akan mau mengurusi tentang miras, perzinahan, dan lain sebagainya.
Seperti halnya fenomena kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Ahok alias
Basuki Thahaja Purnama dan Walikota Solo, Fransiskus Xaverius Hadi Rudyatmo
yang disapa Rudy. Selama mereka berkuasa sebagai tokoh di daerah mayoritas
Muslim mereka banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang kontroversial
bahkan menyimpang dari agama Islam.
Contohnya saja dari Gubernur Ibu Kota kita yang melegalkan lokalisasi di
Jakarta, peredaran miras yang merusak mental bangsa malah didukung, dan ia pun
sampai pada keputusannya mengenai penghapusan kolom agama dari KTP. Tak
jauh beda, Walikota Solo yang melarang diadakannya bukber (berbuka puasa
bersama saat Ramadhan), tidak menutup rumah makan dan prostitusi saat bulan
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Ramadhan berlangsung. Dan masih banyak lagi kebijakan-kebijakan mereka yang
selalu berselisih dengan ajaran syariat Islam.
Menjadikan orang kafir sebagai pemimpin bagi umat Islam berarti
menentang Allah dan Rasul-Nya serta Ijma‟ Ulama. Memilih orang kafir sebagai
pemimpin umat Islam berarti memberi kesempatan kepada orang kafir untuk
mempermainkan umat Islam dengan kekuasaan dan kewenangannya. Memberi
kepemimpinan umat Islam kepada orang kafir berarti kemunafikan, kefasikan,
kedzaliman, dan kesesatan serta masuk dalam azab Allah berdasarkan ayat-ayat
al-Qur‟ân seperti yang telah kita sebutkan di atas.3
Kecenderungan umat memilih pemimpin non-Muslim boleh jadi karena
mereka tidak mengetahui larangan Allah ini. Karena itulah tugas ulama, dai atau
kiai untuk menyampaikan ayat-ayat Allah ini kepada mereka agar mereka tidak
salah pilih. Tunjukkan bahwa masih banyak pemimpin Muslim yang berkualitas,
amanah dan memiliki integritas tinggi. Bahkan sebenarnya seluruh manusia di
dunia ini memang terlahir untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini tanpa
terkecuali, hanya saja ruang lingkupnya lah yang berbeda satu sama lain.
Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya dan Ath-Thabarani
dalam al-Ausath dan al-Shaghir-nya

: ا و س

ِ ِ ِ
ِ
ت َن ُ َ َـ يَـ ُ ْو ُل اَ َل َر ُس ْو ُل اِ ص
ُ َ ْن َ ْ ا ْ ِن ديْـنَ ٍر ََس ْل

ُ ُّ ُ ْ َر ٍا َ ُ ُّ ُ ْ َم ْل ُؤ ْ ٌل َ ْن َر َِّسِ ِو فَ أل َِمْـ ُـ َر ٍا َ َ َر َِّسِ ِو َ ُى َو َم ْل ُؤ ْ ٌل َنْـ ُه ْ َ َّساـ ُج ُل

3

h. 9

Fathurroji. et. al. “Pemimpin Muslim Lebih Baik”. Majalah Gontor, Edisi 11 tahun XIII.
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ِِ ِ
ِِ
َُر ٍا َ َ أ َْى ِل َـْ و َ ُى َو َم ْل ُؤ ْ ٌل َنْـ ُه ْ َ اْ َلْ ُ َر ٍا َ َ َم ل َسِّب ه َ ُى َو َم ْل ُؤ ْ ٌل َ ْنو
.َُ ْنو

ِ اْ ـأَةُ ر ِ ٌ َ ـ
ٌَت َزْ ِج َه َ َم ْلُـ ْوا
َْ َ َ َ ْ َ َ

Artinya: Dari Abdullah bin Dinar berkata bahwa ia telah mendengar Ibnu
Umar berkata bahwa Rasulullah saw bersabda; “Setiap kamu adalah pemimpin
dan setiap kamu akan diminta pertanggung-jawaban atas kepemimpinannya.
Seorang Amir adalah pemimpin bagi rakyatnya dan dia akan diminta
pertanggung-jawaban mengenai rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin bagi
keluarganya dan ia akan diminta pertanggungjawaban mengenai keluarganya itu.
Seorang budak adalah pemimpin bagi harta tuannya dan ia akan diminta
pertanggungjawaban mengenai harta itu dan seorang isteri adalah pemimpin
bagi harta suaminya dan ia akan diminta pertanggungjawaban mengenai
hartanya itu”.4
Al-Qur‟ân bagi umat Islam adalah sebagai kostitusi (hukum dasar) untuk
kehidupan di dunia akhirat, memuat prinsip-prinsip umum dan membiarkan
rinciannya diterangkan oleh sunnah dan ijtihâd5 para mujtahid sepanjang masa.
Misalnya Al-Qur‟ân hanya menyabutkan teks atau lafalnya saja, namun dari
redaksi dan lafal inilah para mujtahid atau mufassir dapat mengimplementasikan
secara rinci makna lafal tersebut menjadi suatu konsep yang utuh yang dijadikan
pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, seperti: khalîfah (wakil, pengganti,
4

Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur‟ân. Tafsir Al-Quran Tematik; Etika berkeluarga,
bermasyarakat, dan berpolitik. Penerbit aku bisa. Jakarta. 2009, hal. 182
5
Ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh dari kalangan ahli Islam yang bertolak dari
semangat Al-Qur‟an dan hadits untuk sampai kepada suatu hukum syara‟ (yang sah secara Islam).
Ijtihad telah dilakukan oleh individu-individu tertentu pada zaman Nabi dan dibenarkan oleh
beliau, baik sebagai wakil pemerintahan yang didelegasikan oleh Nabi (hakim) pada suatu daerah,
atau sebagai hakim dalam pengertian sekarang (qadi) untuk memutuskan suatu perkara.
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pemimpin), syûrâ (permusyawaratan, demokrasi), al-„adl (keadilan), al-mulk
(kedaulatan, kerajaan), al-daulah (negara, pemerintahan), al-sulthân (kekuasaan),
al-qadâ‟ (sistem peradilan), al-amr bi al-marûf wa al-nahyu „an al-munkar
(meganjurkan

yang

baik

dan

mencegah

yang

mungkar),

al-ukhuwah

(persaudaraan), al-qabâil (suku bangsa), al-ummah (bangsa, umat), al-hukm
(pemerintahan) dan ûlu al-amr (amir, raja, pemimpin negara). Termasuk dalam
konteks ini, yaitu ulu al-amr (jamak; Auliya‟) atau imâmah dalam al-Qur‟ân.6
Kepemimpinan di bidang apa pun berhubungan dengan ketaatan atau
loyalitas. Dalam kepemimpinan rumah tangga, misalnya, loyalitas pertama adalah
kepada Allah dalam menjalankan hukum keluarga. Pria sebagai suami adalah
pemimpin yang harus ditaati oleh istri dan anak-anaknya sebagai anggota
keluarga. Ketaatan kepada suami dan ayah dalm batas-batas yang ditetapkan
hukum Allah, sebagai kepala rumah tangga, merupakan suatu keharusan. Rumah
tangga adalah unit terkecil masyarakat.
Begitu juga dalam masyarakat, ada yang disebut dengan pemimpin formal
seperti lurah, camat, bupati, gubernur, dan presiden; dan warga atau rakyat harus
taat kepada pimpinannya. Keberhasilan pemimpin formal sangat ditentukan oleh
kepemimpinan informal dalam rumah tangga dan keberhasilan kepemimpinan
rumah tangga adalah anak tangga dasar menuju kepemimpinan masyarakat yang
berhasil. Realitas diberbagai negara di seluruh dunia berbicara, kepemimpinan

6

Lajnah pentashihan mushaf Al-Quran, Tafsir Al-Quran Tematik..... Op. Cit, hal. 182
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pada umumnya dimulai dari bawah. Keberhasilan dari bawah inilah yang
membuat masyarakat memilih seseorang untuk kepemimpinan yang lebih tinggi. 7
Ayat yang berkaitan dengan etika pemimpin terdapat dalam surah annisa ayat 5859;

َح َ ْ ُ ْ َـ ْ َ انَّس ِس أَ ْن ََْت ُ ُ و

ِ َِ َّسن ا يأْمـُ أَ ْن اُـؤُّد ألم ن
ت ِ َ أ َْىِ َه َ ِ َذ
َ ْ ُُ َ َ
َ

ِ ِ اْل ْ ِل ِ َّسن ا نِلِ َّس يلِلُ ُ ِِو ِ َّسن ا َ َن ََِس ل
)٘ٛ( ص ًري
َ
َ
َ
َ ً
ْ َ
“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak
menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia
hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang
memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha
Melihat” (Al-Nisâ‟ ; 58)

Bila dikritisi, ayat di atas paling tidak mengandung 4 pesan moral;
1. Allah memerintahkan untuk menunaikan berbagai macam amanah
yang diamanahkan kepada siapa pun
2. Apabila diamanahkan dengan kekuasaan, maka laksnakan amanah
kekuasaan itu dengan penuh keadilan
3. Perintah dan nasihat ini merupakan perintah yang paling indah untuk
dijadikan pedoman
4. Sesungguhnya Allah mendengar perkataan serta melihat gerak-gerik
kita dalam perilaku kita, termasuk ketika dalam berkuasa atau
memerintah.
Kemudian ayat ke-59;
7

h.70

Rifyal Ka‟bah, Politik dan Hukum dalam Al-Quran, (Jakarta; Khairul Bayan, 2005),
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ِ َّس
ِ َط لو ا أ
ِ
ألم ِـ ِمْن ُ ْ فَِإ ْن اَـنَ َز ْ ُ ْ ِِف َش ْـ ٍء
َ َط ُلو َّساـ ُس
ْ ول َأُ ِِل
َ ين
َ َ ُ آمنُو أ
َ يَ أَيُّـ َه اذ

ِ ِ ول ِ ْن ُ ْن اُـؤِمنو َن ِ اِ اْ ـوِم
ِ فَــُّد ه ِ َ اِ َّساـس
َح َل ُن اَأْ ِي
ُ ْ ُْ
َ اخ ِـ َذا
ْ ك َخْـٌـ َأ
ُ ُ
ُ َ
َْ َ
)ٜ٘(

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul
(Muhammad) dan Uli al-Amr (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian,
jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah pada Allah
(Al-Qur‟ân) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari
kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”
(Al-Nisâ‟; 59)
Ayat 59 ini mempunyai 4 pesan moral;
1. Taat kepada Allah dan rasul-Nya
2. Taat kepada Ulil Amri, selama pimpinan itu tidak memerintahkan maksiat
3. Apabila terjadi perselisihan, keputusannya dikembalikan kepada AlQur‟ân dan Sunnah
4. Mengembalikan segala perselisihan kepada Al-Qur‟ân dan Sunnah suatu
penyelesaian yang terbaik.8
Di era modern ini banyak sekali terjadi permasalahan-permasalahan
ditengah masyarakat umumnya dan umat Islam khususnya. Seperti maraknya
kemaksiatan, beredarnya mafia narkoba, perselisihan antar agama, perseteruan
antar suku golongan, munculnya fitnah teroris, adanya aliran agama baru, bencana
alam, dan masih banyak lainnya. Salah satu solusi yang didambakan oleh
8

h.118

Sayyid Quthb, Tafsîr Fi Zhilâl al-Qurân, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), jil. III,
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masyarakat luas saat ini ialah kehadiran para pemimpin yang turun tangan dalam
membantu meluruskan masalah dan memecahkan masalah-masalah di atas.
Ironisnya pola pikir masyarakat yang beredar saat ini adalah bahwa para
pemimpin saat ini belumlah menjadi pemimpin yang mereka harapkan. Hal ini
disebabkan banyaknya kasus yang terjadi dikalangan pemimpin yang mana di
antara mereka ada yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang justru memberi
kesan kurang baik di benak masyarakatnya. Jika diteliti kembali akan kita
temukan bahwa ternyata masih ada di antara para pemimpin tersebut yang belum
menjalankan amanahnya dengan maksimal dan belum sepenuhnya sesuai dengan
apa yang diajarkan oleh Al-Qur‟ân.
Umumnya mereka jatuh kerena ketamakan akan kekuasaan, dan
keserakahan terhadap harta, serta penyakit nepotisme (cinta keluarga yang
berlebihan). Dalam soal ini, sudah sejak lama diperingatkan oleh pemimpin
terdahulu agar waspada terhadap cobaan harta, tahta, wanita. Dan terbukti
kejatuhan pemimpin-pemimpin dunia tidak lepas dari 3 hal ini, yaitu; ketamakan
terhadap kekuasaan, keserakahan terhadap harta, dan mencintai keturunan atau
keluarga yang sangat berlebihan.
Penyakit ini, dengan takaran yang berbeda juga banyak menjangkiti
pemimpin-pemimpin umat di tanah air kita ini, yaitu karena keserakahan terhadap
kekuasaan dan kekayaan (korupsi) dan godaan-godaan terlalu cinta kepada
kelompok dan famili. Maka, di Indonesia ini sampai sekarang belum tercipta apa
yang kita sebut dengan kesatuan umat. Bahkan untuk memilih pemimpin-
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pemimpin daerah baik bupati maupun gubernur, kelompok Islam yang mayoritas
itu tidak selalu menampakkan atau meraih kemenangan.
Demikian juga terhadap pemilihan pemimpin tingkat nasional, jarang
sekali kita bisa memenangkan tokoh-tokoh kita (umat Islam), karena tidak
terdapatnya kesatuan dan keikhlasan berkorban diantara kelompok uamt Islam
meskipun dari segi kemampuan sudah banyak tokoh-tokoh yang pantas
memimpin negara dan bangsa ini.
Pada masa yang lalu, Ki Hajar Dewantara bersama-sama KH. Ahmad
Sahal, merumuskan pokok-pokok kepemimpinan yaitu; Ing Ngarso Suntolodo, di
depan menjadi uswah hasanah, Ing Madyo Mangunkarso, di tengah-tengah umat
kita mendorong kreativitas, Tut Wuri Handayani, dibelakang kita menjadi
pendorong dan pengawas. Akan tetapi yang terjadi pada kenyataannya adalah,
apabila kita telah di depan, kita melupakan tugas-tugas pembinaan umat, dan
apabila kita berada di tengah-tengah umat, tidak jarang memecah belah persatuan,
dan apabila kita menjadi pengikut atau thabi‟in, kita tidak jarang selalu merecoki
pemimpin yang telah kita pilih.9
Dalam perjalanan sejarah manusia yang sangat panjang ini, pemimpin
hampir selalu menjadi fokus dari semua gerakan, aktivitas, usaha, dan perubahan
menuju pada kemajuan di dalam umat, kelompok atau organisasi. Dia merupakan
agen primer untuk menentukan struktur kelompok/organisasi yang dibinanya; juga
memberikan motivasi kerja, dan menentukan sasaran bersama yang akan dicapai.
Ringkasnya, pemimpin merupakan inisiator, motivator, simulator, dinamisator,
9

iii

Abdullah Syukri Zarkasyi, Bekal Untuk Pemimpin, (Ponorogo: Trimurti Press, 2011) h.
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dan inovator dalam organisasi yang dipimpinnya. Sedang kemunculan dirinya itu
pada umumnya terjadi melalui banyak cobaan dan tantangan ditengah kehidupan.
Superioritas pribadinya itulah yang menjadi unsur kekuatan dirinya, yang
jelas menjadi rangsangan psikososial, dan menerbitkan respons kolektif dari
anggota

masyarakatnya.

Kekuatan

sedemikian

itu

mampu

mendominir

lingkungannya; dan sifatnya konsultatif, koordinitif, membimbing sehingga
masyarakatnya menjadi patuh pada dirinya, menghormat, bersikap loyal, dan
bersedia bekerja sama dengan semua anggota lainnya.10
Maka dari itu penulis akan memberikan uraian tentang konsep dan
karakteristik bagi seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya agar sesuai
dengan ajaran Islam, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah yang telah
diajarkan-Nya melalui Al-Qur‟ân dan Sunnah Rasul-Nya.

D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, supaya alur penelitian ini
sistematis dan terarah, maka ada beberapa rumusan masalah yang akan dicarikan
jawabannya dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:
1. Bagaimanakah konsep kepemimpinan menurut Tafsîr Fî Zhilâl alQur‟ân dan Tafsîr Al-Mishbâh?
2. Bagaimanakah sifat-sifat pemimpin menurut Tafsîr Fî Zhilâl

al-

Qur‟ân dan Tafsîr Al-Mishbâh?

10

Kartini Kartono, Pemimpin dan Kepemimpinan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2011) h. 38
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E. Tujuan Penelitian
Tujuan Penelitian adalah penyataan mengenai ruang lingkup dan kegiatan
yang dilaksanakan berdasarkan masalah yang dirumuskan. Sebagaimana
setiap gerak dan langkah pasti didasari dengan tujuan dan maksud tertentu.
Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui konsep kepemimpinan menurut Tafsîr Fî Zhilâl alQur‟ân dan Tafsîr al-Mishbâh, baik persamaan maupun perbedaan
konsep dari kedua mufasir dalam menafsirkan makna ayat tertentu.
2. Untuk mengetahui bagaimana sifat-sifat kepemimpinan menurut Tafsîr
Fî Zhilâl al-Qur‟ân dan Tafsîr al-Mishbâh.
F. Tinjauan Pustaka
Dalam penelitian mengenai konsep pemimpin menurut tafsir Fî Zhilâl alQur‟ân dan tafsir Al-Mishbâh. Penulis telah menemukan beberapa penelitian
terdahulu yang membahas tentang masalah kepemimpinan sebagai berikut:
1. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur‟ân, Tafsir Tematik: Etika
Berkeluarga, Bermasyarakat, Dan Berpolitik, (Jakarta, Penerbit Aku
Bisa, 2012). Dalam buku ini membahas tentang karakter pemimpin
islami yang sesuai dengan tuntunan dan ajaran Islam, ayat-ayat dalam
tafsir ini ditafsirkan secara sistematis dan ringkas.
2. Dr. KH. Abdullah Syukri Zarkasyi, MA, dalam bukunya Bekal Untuk
Pemimpin, (Ponorogo, Trimurti Press, 2011). Dalam buku ini KH.
Abdullah

Syukri

Zarkasyi

menuturkan

masalah-masalah

kepemimpinan era modern, sehingga dicetuskanlah konsep-konsep,
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metode, dan kualifikasi pemimpin yang sesuai untuk diajarkan kepada
generasi calon pemimpin seperti yang diajarkan dalam pendidikan
kepemimpinan di Pondok Modern Darussalam Gontor.
3. Dr. Bukhori Shomad, M.A., dalam desertasinya Good Government;
Kajian Tematik dalam Kitab Tafsîr Fî Zhilâl al-Qurân. Buku ini
menjelaskan tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik
atau dikenal dengan istilah good government dalam sudut pandang
Islam lewat telaah yang mendalam dari kitab Tafsîr Fî Zhilâl AlQur‟ân karya Sayyid Quthub.
Dari beberapa penelitian di atas, boleh dikatakan sebagian intelektual telah
memperbincangkan dan membahas tentang konsep pemimpin yang diidamkan dan
diharapkan oleh masa modern ini. Akan tetapi sampai sejauh ini belum ada yang
mengkaji tentang perbandingan konsep kepemimpinan menurut Tafsîr Fî Zhilâl
Al-Qur‟ân karya Sayyid Quthb dengan Tafsîr al-Mishbâh karya Prof. Dr.
Muhammad Quraish Shihab secara terperinci. Maka pada penelitian ini penulis
ingin memaparkan konsep kepemimpinan menurut Tafsîr Fî Zhilâl al-Qur‟ân dan
dan Tafsîr al-Mishbâh, secara utuh, terperinci, dan komprehensif, disertai
pengembangan-pengembangan konsep ini yang diambil dari pemikiran tokohtokoh dan intelektual lain yang sesuai dengan konteks kepemimpinan Islam di era
modern ini.

G. Metode Penelitian
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Dalam penelitian suatu kajian di bidang tafsir, ia memiliki metode
tersendiri dalam mengupas lebih lanjut sebuah bidang telaah bidang tafsir. Metode
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian
kualitatif.
Istilah penelitian kualitatif menurut Kirk dan Muller pada awalnya
bersumber pada pengamatan kualitatif. Karakteristik penelitian kualitatif terletak
pada objek yang menjadi fokus penelitian. Jika penelitian kuantitatif mengukur
objek dengan suatu perhitungan, dengan angka, prosentase, statistik atau bahkan
dewasa ini dengan komputer sehingga penekanannya pada metode kuantitatif.
Akan tetapi pada penelitian kualitatif tidak menekankan pada kuantum atau
jumlah, jadi lebih menekankan pada segi kualitas secara alamiah karena
menyangkut pengertian, konsep nilai serta ciri-ciri yang melekat pada objek
penelitian lainnya. Dapat pula dikatakan bahwa penelitian kualitatif dapat
diartikan suatu penelitian yang tidak melakukan perhitungan-perhitungan dalam
melakukan justifikasi epistimologi.
1. Jenis dan Sifat Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu
tipe penelitian tafsir yang mengkaji objek material karya-karya mufasir yang
berupa karya tafsir. Untuk tipe penelitian seperti ini sumber data dikumpulkan dari
buku-buku kepustakaan, yang berkaitan dengan objek material penelitian tersebut.
Adapun sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif
adalah cara untuk mendapatkan keterangan, proposisi-proposisi, konsepsi-
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konsepsi, dan hakikat yang sifatnya mendasar, atau menguraikan secara teratur
mengenai seluruh konsep penafsiran.
Dengan metode ini penulis mendeskripsikan secara singkat tentang
wacana konsep kepemimpinan menurut Tafsîr Fî Zhilâl al-Qur‟ân dan Tafsîr alMishbâh. Dalam hal ini, buku-buku serta literatur-literatur tentang kepemimpinan
cukup membantu penulis dalam memahami konsep kepemimpinan menurut Tafsîr
Fî Zhilâl al-Qur‟ân dan Tafsîr al-Mishbâh.
2. Sumber Data
Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu data
primer dan data sekunder. Sumber data primer yaitu buku-buku yang secara
lansung berkaitan dengan objek material penelitian. Jikalau objek material
berkaitan dengan konsep kepemimpinan dalam tafsir tertentu, maka sumber
primer in berkaitan secara langsung dengan buku tafsir tersebut. Adapun data
primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Ibrahim Husain Asy-Syaibi yang dikenal dengan Sayyid Quthb, dalam
bukunya Fî Zhilâl Al-Qur‟ân , yang diterjemahkan oleh As;ad Yassin,
dkk., (Jakarta, Gema Insani Press, 2004)
2. Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab, dalam bukunya Tafsir alMishbâh,
Sedangkan yang dimaksud sumber data sekunder adalah sumber data yang
tidak berkaitan langsung dari sumber aslinya. 11 Adapun sumber data sekunder

11

Winarno Surakhman, Penelitian Ilmiah “Dasar Metode Teknik”, (Bandung: Tarsino,
1991) h. 164
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yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang terkait
dengan masalah kepemimpinan, diantaranya:
a. Nuim Hidayat, dalam bukunya Sayyid Quthb: Biografi dan
Kejernihan Pemikirannya, (Jakarta, Gema Insani Press, 2005)
b. Dr. Bukhori Shomad M.A dalam bukunya Etika Pemerintahan
dalam Islam (Malang, UM Press, 2011)
c. Dr. Kiki Muhammad Hakiki dalam bukunya Karakteristik Tafsir
Al-Qur‟an Di Indonesia dari Syaikh „Abd al-Rauf al-Singkili
Hingga Muhammad Quraish Shihab (Lampung, Percetakan IAIN
Raden Intan, 2013)

3. Metode Pengumpulan Data
Dalam rangka pelaksanaan pengumpulan data, harus menentukan
sumber-sumber data serta lokasi di mana sumber data tersebut dapat ditemukan
dan diteliti. Berbeda dengan penelitian lapangan lokasi pengumpulan data untuk
penelitian kepustakaan jauh lebih luas bahkan tidak mengenal batasan ruang. Hal
berarti lokasi pengumpulan data dapat ditemukan di manapun manakala tersedia
kepustakaan yang sesuai dengan objek material penelitian tersebut. Lokasi
tersebut dapat merupakan tempat tertentu misalnya perpustakaan, toko-toko buku,
pusat studi, pusat penelitian, bahkan dapat pula melalui internet. Untuk
memudahkan penulis dalam penelitian ini maka metode yang digunakan dalam
pengumpulan data adalah Tematik (Maudhu‟i)
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Metode tafsir maudhui ialah metode mengumpulkan ayat-ayat al-Quran
yang membahas satu tema tersendiri, menafsirkannya secara global dengan
kaidah-kaidah tertentu, dan menemukan rahasia yang tersembunyi di dalam alQurân.
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4. Metode Pelaksanaan Penelitian
a. Metode Deskriptif
Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek, baik
berupa nilai-nilai budaya manusia, sistem pemikiran filsafat, nilai-nilai etika, nilai
karya seni, sekelompok manusia, peristiwa atau objek budaya lainnya. Tujuan dari
penelitain dengan menggunakan metode deskriptif adal untuk membuat deskripsi,
gambaran atau lukisan secara sisitematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifatsifat, ciri-ciri serta hubungan di antara unsur-unsur yang ada atau suatu fenomena
tertentu.12
Penelitian tipe ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat kualitatif
deskriptif. Objek material penelitian adalah kepustakaan karya seorang mufasir
tertentu. Oleh karena itu sumber data pada penelitian ini adalah berupa buku-buku
kepustakaan tafsir dan kepemimpinan. Konsekuensinya dalam langkah-langkah
pelaksanaan penelitian adalah menggunakan metode deskriptif.
b. Metode Muqâran atau Komparatif
Metode tafsir muqâran (komparatif) yaitu metode yang ditempuh oleh seorang
mufassir dengan cara

mengambil sejumlah ayat

Al-Qur‟ân, kemudian

mengemukakan penafsiran para ulama tafsir terhadap ayat-ayat itu, baik mereka
termasuk ulama salaf atau ulama hadits yang metode dan kecenderungan mereka
berbeda-beda, baik penafsiran mereka berdasarkan riwayat yang bersumber dari
Rasulullah saw, para Sahabat atau Tabî‟în (Tafsir bi al-Ma‟tsûr) atau berdasarkan
rasio (Tafsîr bi al-Ra‟yi) dan mengungkapkan pendapat mereka serta

12

Kaelan, M.S., Op. Cit., h. 58
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membandingkan segi-segi dan kecenderungan-kecenderungan masing-masing
yang berbeda dalam menafsirkan Al-Qur‟an.13
Definisi

metode

muqaran

menurut

Nashruddin

Baidan

adalah

1).

Membandingkan teks (nash) ayat-ayat al-Qur‟an yang memiliki persamaan atau
kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, atau memiliki redaksi yang berbeda
bagi satu kasus yang sama; 2). Membandingkan ayat al-Qur‟an dengan hadits
yang pada lahirnya terlihat bertentangan; 3). Membandingkan berbagai pendapat
ulama tafsir dalam menafsirkan al-Qur‟an.14
Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa metode muqaran adalah
usaha menafsirkan al-Qur‟ân dengan cara membandingkan antara ayat-ayat alQur‟ân yang beredaksi mirip, terlihat mirip, atau terlihat bertentangan,
membandingkan ayat al-Qur‟ân dengan hadits Rasulullah saw, membandingkan
pendapat para mufassir tentang suatu permasalahan. Dengan kata lain, mufassir
meneliti ayat-ayat Al-Qur‟ân lalu membandingkannya dengan pendapat mufassir
lainnya sehingga ditemukan pemahaman baru.15

5. Metode Analisis Data
Analisis data merupakan upaya untuk menata dan mendeskripsikan data
secara sistematis guna mempermudah peneliti dalam meningkatkan pemahaman
terhadap objek yang sedang diteliti 16 . Dalam menganalisa data, penulis akan
menggunakan metode interpretatif dan komparatif. Penafsiran dari kitab
13

Ali Hasan al-Aridl, Sejarah Metodologi Tafsir...., Op.Cit., h. 75
Nashruddin Baidan, Metodologi Penafsiran al-Quran..., Op.Cit., h. 65
15
Abdussatar Fathullah Sa‟id, al-Madkhal ilâ at-Tafsîr al-Maudhûi, (Kairo: Dar-AtTauzi‟wan Nasyr Al-Islamiyyah, 1999) , h. 17
16
Kartini Kartono, Metodologi Research, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 28
14
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kontemporer sebagi pemikiran para mufasir dalam memahami ayat kepemimpinan
merupakan data yang objektif. Dari data ini peneliti memberi interpretasi dalam
rangka mengkaji pemikiran mufasirnya. Dalam membahas secara interpretatif,
peneliti menyandingkan antara satu penafsiran ulama dengan penafsiran ulama
lainnya. Dengan menyandingkan pada penafsiran lain peneliti menggunakan
metode komparatif supaya diperoleh gambaran yang utuh terkait pembahasan
suatu tema ditinjau dalam berbagai perspektif.

6. Metode Pengambilan Kesimpulan
Kesimpulan merupakan hasil akhir dari sebuah penelitian, dimana proses
menuju sebuah kesimpulan memerlukan perhatian mendalam dari awal
pembahasan. Dalam pengambilan kesimpulan, peneliti menggunakan metode
deduktif.

Metode

induktif

yaitu

pengambilan

kesimpulan

berdasarkan

pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan kemudian diambil kesimpulan dari
khusus ke umum.
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BAB II
TEORI KEPEMIMPINAN DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF
A. Pengertian Kepemimpinan
3. Pengertian Pemimpin Secara Etimologi
Manusia dalam siklus kehidupannya sebagai makhluk sosial tidak bisa
lepas dari ketergantungan untuk hidup berdampingan dengan manusia lainnya.
Selalu ada interaksi antara satu dengan lainnya dalam berbagai masalah kehidupan
yang dialaminya.
Keberadaan manusia untuk bersama bertahan hidup dan bekerja sama
dalam menjalin interaksi sosial sejak dahulu kala telah membawa manusia untuk
bekerja menemukan perubahan dalam hidupnya sehingga menjadi lebih baik.
Dalam kerja sama inilah manusia sadar akan keteraturan kerja yang membutuhkan
sosok pembawa ide dan kemampuan tertentu yang mampu merencanakan,
mengarahkan dan mengatur pekerjaan mereka sehingga lebih efektif dan efisien.
Sosok “spesial” inilah yang mereka angkat sebagai orang terdepan dalam
kelompok mereka yang disebut dengan pemimpin. Agar makna pemimpin ini
lebih jelas, marilah kita tinjau makna pemimpin ini dari berbagai aspek bahasan
baik dari bahasa maupun pendapat para tokoh dan ilmuan .
Pemimpin menurut kamus besar bahasa Indonesia memiliki beberapa
makna, yaitu;
f. Mengetuai atau mengepalai
g. Memenangkan paling banyak
h. Menuntun/menunjukkan jalan
23
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i. Memandu
j. Melatih (mendidik, mengajari,dsb.)
Jadi, kepemimpinan ialah cara memimpin yang mengarah kepada suatu
tujuan yang diinginkan.17
Sedangkan kepemimpinan ditinjau dari segi bahasa, berasal dari kata
leadership (kepemimpinan) yang berasal dari kata leader (pemimpin). Kata ini
muncul sekitar tahun 1300-an. Sedangkan kata leadership muncul kemudian
sekitar tahun 1700-an. Hingga pada tahun 1940-an, kajian tentang kepemimpinan
didasarkan pada teori sifat. Teori ini terbatas hanya mencari sifat-sifat
kepribadian, sosial, fisik atau intelektual yang membedakan antara pemimpin dan
bukan pemimpin. Artinya, kepemimpinan itu dibawa sejak lahir atau bakat
bawaan.18
Jika kepemimpinan lebih memiliki arti luas, pemimpin merupakan
spesifikasi dari kepemimpinan tersebut. Dengan demikian, pemimpin bisa
diartikan sebagai individu yang menduduki suatu status tertentu di atas individu
yang lain di dalam kelompok, dapat dianggap seorang pimpinan atau pemimpin.
Hal ini memungkinkan bahwa dalam menduduki posisinya melalui pemberian
atribut-atribut secara formal atau tertentu.19
Kata pemimpin dan kepemimpinan merupakan satu kesatuan kata yang
tidak dapat dipisahkan baik secara struktur maupun fungsinya. Artinya, kata

17

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. 3. – cet. 2 –
Jakarta : Balai pustaka, 2002. Hal. 874
18
Veithzal Rivai, Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2003) h. 8
19
Ghalia Indonesia, Pemimpin dan Kepemimpinan, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), h.
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pemimpin dan kepemimpinan adalah satu kesatuan kata yang mempunyai
keterkaitan, baik dari segi kata maupun makna. Pembahasan tentang masalah
kepemimpinanan, sebenarnya sudah banyak diulas dalam buku-buku dan tulisantulisan yang membahas tentang kepribadian dan sifat seorang pemimpin mulai
dari zaman nabi hingga saat ini.20
Kepemimpinan dipahami dalam dua pengertian, yaitu sebagai kekuatan
untuk menggerakan dan mempengaruhi orang. Kepemimpinan hanya sebuah alat,
sarana atau proses untuk membujuk orang agar bersedia melakukan sesuatu secara
suka rela. Ada beberapa faktor yang dapat menggerakan orang yaitu karena
ancaman, penghargaan, otoritas atau karena adanya bujukan. 21
4. Kepemimpinan Secara Terminologi
Perkataan pemimpin mempunyai bermacam-macam pengertian. Definisi
mengenai pemimpin banyak sekali dan bervariasi antara satu tokoh dengan tokoh
lainya. Karena kepemimpinan merupakan dampak interaktif dan faktor
individu/pribadi dengan faktor situasi dan kondisi lingkungan sekitarnya.
Beberapa definisi dari pemimpin yaitu:
1. Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan
–khususnya kecakapan kelebihan di satu bidang–, sehingga dia mampu
mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitasaktivitas tertentu, demi pencapaian satu atau beberapa tujuan.

20
21

Ibid, h. 7
Ibid, h. 3-4
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2. Henry Pratt Fairchild22 menyatakan: pemimpin dalam pengertian luas ialah
seorang yang memimpin dengan jalan memprakarsai tingkah laku sosial
dengan

mengatur,

mengarahkan,

mengorganisir,

atau

mengontrol

usaha/upaya orang lain, atau melalui prestise, kekuasaaan atau posisi.
Dalam pengertian yang terbatas, pemimpin ialah seorang yang
membimbing memimpin dengan bantuan kualitas-kualitas persuasifnya,
dan akseptansi/penerimaan secara sukarela oleh para pengikutnya.
3. John Gage Allee menyatakan: “Leader ... a guide; a conductor; a
commander” (pemimpin itu ialah pemandu, penunjuk, penuntun, dan
komandan).23
4. Ricky W. Griffin mengatakan, pemimpin adalah individu yang mampu
mempengaruhi perilaku orang lain tanpa harus mengandalkan kekerasan;
pemimpin adalah individu yang diterima oleh orang lain sebagai
pemimpin.24
Dari beberapa definisi di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa pemimpin
adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengajak, membawa,
membimbing, mengarahkan massa/anggota suatu golongan dan mengkoordinir
kerjanya kepada tujuan tertentu yang dikehendaki. Dan kepemimpinan yaitu
sebuah kemampuan atau ilmu yang mengkaji secara komprehensif tentang
bagaimana mengatur, mengarahkan, mengajak, mempengaruhi dan mengawasi

22

Henry Pratt Fairchild, Dictionary of Sociology and Related Sciences, Littlefield Adam
& Co. (New Jersey: Paterson, 1960), h. 174
23
John Gage Allee, Webster‟s New Standart Dictionary, (New York: Mc. Laoughlin
Brothers Inc., 1969), h. 214
24
Ricky W. Griffin, Manajemen (terj.) (Jakarta: Erlangga, 2003) h. 50
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orang lain untuk mengerjakan tugas sesuai dengan perintah dan harapan yang
diinginkan.
B. Kepemimpinan dalam Pandangan Islam
1. Pengertian Pemimpin dalam Islam
Dalam bahasa Inggris pemimpin berarti leader. Maknanya menurut
Merriam Dictionary, adalah “a person

who has commanding authority or

influence.” Yaitu, seseorang yang memiliki otoritas untuk mengatur atau figur
yang memiliki pengaruh. Sedang dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah imâm
atau khalîfah. Ibnu Mandzur dalam Lisânul Arab menjelaskan bahwa kata imâmah
berakar kata “amma” yang berarti di depan atau ketua. Sedangkan dalam alMu‟jam al-Syâmil li Mushthalahât al-Falsafah karya Abdul Mun‟im al-Hifny,
imâm berarti yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam kekuasaan agama dan
dunia, yang harus diikuti oleh seluruh umat.25
Kepemimpinan dan manajemen telah menjadi topik pembicaraan dan
pembahasan sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu. Sejak sejarah manusia pertama,
yaitu Nabi Adam as., sudah dibutuhkan adanya pemimpin yang dapat mengatur
hubungan manusia. Nabi Adam as telah mendapat amanah dari Allah swt sebagai
khalifah atau pemimpin untuk mengatur ekosistem alam semesta ini dengan baik.
Sebagaimana dalam firman Allah swt:

ِ ِ ِ ْذ اَ َل رُّك اِْ ئِ َ ِ ِ ِّبِّن ج ِل ِِف ألر
ُ ََت َل ُل فِ َه َم ْن يـُ ْف ِل
َْ ض َخ َف ً اَ اُو أ
ْ
َ َ َ
َ
ٌ َ
ِ ِ
ِ
ِ
)ٖٓ( ك اَ َل ِ ِّبِّن أَ ْ َ ُ َم اَـ ْلَ ُ و َن
َ َِّبس ا
ُ ف َه َ يَ ْلف
َ كا
ُ َ ُِّبم ءَ َ َْْم ُن نُ َلِّب ُ ِبَ ْ َك َ نـ
25

Muhammad Syam‟un Salim, “Makna Kepemimpinan”. Majalah Gontor edisi 11 Tahun
XIII. Maret 2016, h. 25
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Ingatlah

ketika

Tuhanmu

berfirman

kepada

Para

Malaikat:

"Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka
berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang
akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami
Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan
berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."26
Dalam ayat di atas, Allah memakai istilah Khalifah 27 yang sangat erat
kaitannya dengan kepemimpinan. Dengan demikian, persoalan kepemimpinan
telah ada sejak penciptaan manusia masih dalam rencana Allah swt.
Nabi Muhammad saw secara jelas menyebutkan soal kepemimpinan dalam
salah satu sabdanya:

ِ ِ ِ
ِ
ت َن ُ َ َـ يَـ ُ ْو ُل اَ َل َر ُس ْو ُل اِ ص ا و س
ُ َ ْن َ ْ ا ْ ِن ديْـنَ ٍر ََس ْل
 ُ ُّ ُ ْ َر ٍا َ ُ ُّ ُ ْ َم ْل ُؤْ ٌل َ ْن َر َِّسِ ِو فَ أل َِمْـ ُـ َر ٍا َ َ َر َِّسِ ِو َ ُى َو َم ْل ُؤْ ٌل َنْـ ُه ْ َ َّساـ ُج ُل:
ِِ ِ
ِِ
َُر ٍا َ َ أ َْى ِل َـْ و َ ُى َو َم ْل ُؤ ْ ٌل َنْـ ُه ْ َ اْ َلْ ُ َر ٍا َ َ َم ل َسِّب ه َ ُى َو َم ْل ُؤ ْ ٌل َ ْنو
ِ اْ ـأَةُ ر ِ ٌ َ ـ
.ُت َزْ ِج َه َمل ُـواَ ٌ َ ْنو
َْ َ َ َ ْ َ َ
ْ ْ َ
Artinya: “Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan

diminta pertanggung-jawaban atas kepemimpinannya. Seorang Amir adalah
pemimpin bagi rakyatnya dan dia akan diminta pertanggung-jawaban mengenai
rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan ia akan
diminta pertanggungjawaban mengenai keluarganya itu. Seorang budak adalah

26

QS. al-Baqarah, 2:30 lihat Qur‟an in word ver 1.2.0., Created by Mohammad Taufiq
Kata Khalifah berarti pengganti atau pemegang otoritas Tuhan di muka bumi, istilah ini
dipakai sebagai sebutan bagi pemimpin kaum Muslim setelah Rasulullah saw wafat, seperti untuk
Khulafâ ar-Râsyidîn. Sedangkan dalam faham teokrasi, raja atau kaisar dianggap sebagai
perwujudan (titisan) Tuhan, misalnya kaisar Jepang dipercayai sebagai keturunan dewa matahari,
dan lain sebagainya.
27
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pemimpin bagi harta tuannya dan ia akan diminta pertanggungjawaban
mengenai harta itu dan seorang isteri adalah pemimpin bagi harta suaminya dan
ia akan diminta pertanggungjawaban mengenai hartanya itu”.(HR. Ahmad)28
Sementara menurut Syeikh Islam, Ibnu Taimiyah, mengatakan:
“Urusan memimpin orang banyak adalah salah satu di antara kewajibankewajiban agama yang terbesar, bahkan agama tidak bisa tegak tanpa adanya
pemimpin, karena kemaslahatan umat manusia tidak bisa sempurna kecuali degan
bermasyarakat, sebab masing-masing pribadi saling membutuhkan satu sama
lain, sedang masyarakat itu tidak bisa (mengatur sendiri) dan harus mempunyai
pemimpin”.29
Menurut Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, Rektor UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang, berbicara pemimpin tak lepas dari memahami misi seorang
pemimpin yaitu melakukan perubahan. Oleh karena itu, wajar jika setelah
beberapa waktu seseorang diangkat sebagai pemimpin, segera dipertanyakan
tentang perubahan apa yang telah dilakukan. Pertanyaan itu adalah wajar, oleh
karena semua orang selalu menghendaki perubahan itu.
Perubahan adalah sebuah keniscayaan. Semua rasul yang diutus ke dunia ini
adalah tidak lain untuk menciptakan perubahan, tidak terkecuali rasul terakhir,
yaitu Nabi Muhammad saw. perubahan yang dilakukan Nabi terakhir, bahkan
sangat mendasar, menyangkut tentang keyakinan. Masyarakat yang semula
menyembah banyak Tuhan, dialihkan menjadi penyembah Tuhan Yang Maha Esa.
Selain itu, masyarakat yang dikenal biadab diubah menjadi masyarakat yang
28

Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur‟ân. Tafsir Al-Qurân Tematik; Etika berkeluarga,
bermasyarakat, dan berpolitik. Penerbit aku bisa. Jakarta. 2009, hal. 182
29
Ibnu Taimiyah, Pedoman Islam dalam Bernegara (Bandung: CV. Diponegoro, 1967)
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berperadaban maka seorang pemimpin memang selalu dituntut untuk melakukan
perubahan. 30
Syed Muhammad Naquib al-Attas menyebutkan hal yang kurang lebih serupa;
bahwa menjadi pemimpin bukanlah semata-mata soal bagaimana mengatur
perubahan, tetapi kepemimpinan ialah amanah. Maka lahirlah darinya kewajiban
serta tanggung jawab. “leadership from Islamic prespective is not just managing
changes. But more importantly, to manage as a whole with full realization of what
is permanent an unchangable. Leadership is “trust” (amanah) and with that
comes “responsibility” (taklif) and “accountability” (mas‟uliyyah) 31
Penulis menambahkan bahwa peran utama seorang pemimpin di tengah
masyarakatnya adalah sebagai “agent of change” (agen perubahan) yang tidak
hanya memiliki kewenangan penuh atas segala urusan negara dan rakyat, namun
juga memiliki kewajiban penuh untuk melayani masyarakatnya dengan penuh rasa
tanggung jawab. Sebab seorang pemimpin sadar bahwa pengangkatannya sebagai
pemimpin adalah amanah dan bukti kepercayaan masyarakat atas kemampuan
yang ada pada dirinya.
2. Istilah-Istilah Kepemimpinan Dalam Islam
Dalam bahasa Arab banyak kita temukan istilah-istilah yang mengacu pada
satu maksud yaitu pemimpin, seperti ar-Raîs, al-Amîr, al-Qâid dan lain
sebagainya. Namun, terminologi pemimpin dalam al-Qur‟ân menggunakan istilah

30

Mardiyah, Kepemimpinan Kiai dalam Memelihara Budaya Organisasi (Yogyakarta:
Aditya Media Publishing, 2015) h. iii
31
Muhammad Syam‟un Salim, Op. cit., h. 25
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“Khalîfah, Ûlu al-Amri, Imâm dan Mâlik”.32 Berikut ini akan diuraikan pengertian
tentang term berikut.
a) Khalîfah
Dalam Al-Qurân selalu disebutkan bahwa peran manusia di muka bumi ini
adalah sebagai khalîfah yang berkuasa, memiliki berkekuatan, dan bertanggung
jawab atas kelangsungan hidup makhluk-makhluk lainnya di muka bumi ini.
Dilihat dari segi bahasa, term khalîfah akar katanya terdiri dari tiga huruf
yaitu kha‟, lam, dan fa. Makna yang terkandung di dalamnya ada tiga macam,
yaitu mengganti kedudukan, belakangan, dan perubahan. Dari akar akta di atas,
ditemukan dalam al-Qur‟ân dua bentuk kata kerja dengan makna yang berbeda.
Bentuk kata kerja yang pertama ialah khalafa-yakhlifu dipergunakan untuk arti
“mengganti”, dan bentuk kata kerja yang kedua ialah istakhlafa-yastakhlifu
dipergunakan untuk arti “menjadikan”33. Makna ini juga mengacu pada asal arti
belakang atau datang dari belakang sesudah yang digantikannya. 34
Pengertian mengganti di sini dapat merujuk kepada pergantian generasi
ataupun pergantian kedudukan kepemimpinan. Tetapi ada satu hal yang perlu
dicermati bahwa konsep yang ada pada kata kerja khalafa di samping bermakna
pergantian generasi dan pergantian kedudukan kepemimpinan, juga berkonotasi
fungsional artinya seseorang yang diangkat sebagai pemimpin dan penguasa di
muka bumi ini mengemban fungsi dan tugas-tugas tertentu. Menurut Ibnu
32

Al-Raghib al-Asfahani, Mufradât Alfâz al-Qur‟ân (Damsyiq: Dar al-Qalam, 1992)
Al-Qur‟ân menggunaka bentuk istakhlafa-yastakhlifu pada lima ayat (QS. al-Nûr; 55,
al-An‟âm; 133, Hûd; 57, dan al-A‟râf; 129), selain itu menggunakan bentuk khalafa-yakhlifu di
banyak ayat, lihat Muhammad Fuad Abd al-Baqi, al-Mu‟jam al-Mufahras li Alfâz al-Qur‟ân alKarîm (Beirut: Dar al-Fikr, Cet. IV, 1997 M/1418H) h. 303-306
34
Bukhori Abdu Shomad, Etika Pemerintahan dalam Islam, (Malang: UM Press. 2011) h.
111
33
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Khaldun yang dikutip oleh Dr. Bukhori Abdu Shomad khalîfah adalah tanggung
jawab umum yang dikehendaki oleh peraturan syariat untuk mewujudkan
kemaslahatan dunia dan akhirat bagi umat.35
Bentuk jamak dari kata khalîfah ialah khalâif dan khulafâ. Term khalâif
dipergunakan untuk pembicaraan dalam kaitan dengan manusia pada umumnya
dan orang-orang mukmin pada khususnya. Sedangkan khulafâ dipergunakan oleh
al-Qur‟ân dalam kaitan dengan pembicaraan yang tertuju kepada orang-orang
kafir.36
Kata Khalîfah disebut dalam al-Qur‟an pada dua konteks:
a) Pada surah al-Baqarah ayat 30; dalam pembicaraan Allah tentang
tujuan penciptaan nabi Adam as. sebagai khalîfah yang tidak lain
ialah

menjadi

pemimpin/pengelola

bumi

ini

untuk

memakmurkannya atau membangunnya sesuai dengan tuntunan
dan ajaran Allah yang menugaskannya.
b) Dalam surah Shâd ayat 26; untuk nabi Daud as. dijadikan oleh
Allah sebagai khalîfah di muka bumi ini untuk menjadi titik
panutan dan pengatur manusia dengan budi yang luhur dan
keadilan serta membimbing mereka menuju jalan yang diridhoi
Allah.37

b) Ûlu al-Amri
35

Ibid, h. 111
Al-Qur‟ân menggunakan term khalâif sebanyak empat kali (QS. al-An‟âm; 165, Yûnus;
14, 73 dan Fâthir; 39) sedangkan term khulafâ sebanyak tiga kali (QS. al-A‟râf; 69, 74 dan alNaml; 62)
37
Bukhori Abdu Shomad, Loc. Cit. h.111
36
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Sebut Selain istilah khalîfah ada pula istilah lain bagi seorang pemimpin
yang mana ia berperan sebagai stakeholder (pemangku urusan) atas segala
permasalahan yang terjadi. Maka pemimpin tersebut harus menguasai masalahmasalah yang ada dalam koridor tanggung jawabnya, karena ia adalah seorang
Ulu al-amri.
Istilah Ûlu al-Amri terdiri atas dua kata Ûlu artinya pemilik dan amr
artinya urusan atau perkara atau perintah. Kalau kedua kata tersebut menjadi satu,
maka artinya ialah pemilik urusan atau pemilik kekuasaan. Pemilik kekuasaan di
sini bisa bermakna Imâm dan ahli al-Bait, bisa juga bermakna para penyeru ke
jalan kebaikan dan pencegah ke jalan kemungkaran, bisa juga bermakna fuqahâ
dan ilmuwan agama yang taat kepada Allah swt. 38
Kata al-amr itu sendiri merupakan bentuk masdar dari kata kerja amaraya‟muru artinya menyuruh atau memerintahkan atau menuntut seseorang untuk
mengerjakan sesuatu. Dengan demikian, term Ûlu al-amr dapat kita artikan
sebagai pemilik kekuasaan dan pemilik hak untuk memerintahkan sesuatu.
Seseorang yang memiliki kekuasaan untuk memerintahkan sesuatu berarti yang
bersangkutan memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengendalikan keadaan.
Ibnu Taimiyah berkata: “ûli al-amri adalah orang yang memegang perkara
dan pemimpin. Mereka adalah orang yang memerintah manusia, termasuk di
dalamnya orang yang memiliki kekuasaan dan kemampuan, juga orang yang
memiliki ilmu pengetahuan dan teologi. Oleh sebab itu, ûli al-amri ada dua

38

Dilihat dari akar katanya, term al-amr teridiri dari tiga hutuf hamzah, mîm dan ra‟,
ketiga huruf tersebut memiliki lima pengertian, yaitu; perkara, perintah, berkat, panji dan
keajaiban.
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macam, yaitu „ulamâ dan umarâ. apabila mereka bagus, pasti manusia akan
bagus. Namun bila mereka rusak, pasti manusia akan rusak pula.39
Dr.Abdul Hamid Mutawalli mendefinisikan ûli al-amri dengan: “mereka
sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama syariah- ada dua golongan:
a. ûli al-amri keagamaan, yaitu para mujtahid dan ahli fatwa (mufti).
b. ûli al-amri keduniaan yaitu mereka yang kita sebut sekarang dengan
nama dewan legislatif dan eksekutif.”40
Dari beberapa pendapat di atas dapat kita simpulkan bahwasanya ûlu alamri di zaman kita sekarang ini adalah ulama besar, para komandan militer, para
hakim, para konglomerat, para petani, dan orang-orang yang bergerak di bidang
kemaslahatan umum. Juga para ketua partai, para cendekiawan, para dokter, dan
para pengacara yang dipercaya oleh rakyat dalam memperjuangkan kemaslahatan
mereka dan menjadi rujukan mereka dalam setiap kesulitan dimanapun mereka
berada.41
c) Imâm
Seorang pemimpin dalam masyarakat atau pengikutnya selalu memiliki
posisi terdepan, ia adalah kepala yang diikuti, ia adalah otak bagi pelaksanaan
kegiatan dan gerakan masyarakatnya, ia pun tempat kembali segala permasalahan
masyarakatnya. Berikut ayat-ayat yang menerangkan tentang imâm dan fungsi
keberadaannya;

)ٜٚ( ٍ ِفَ نْـَـ َ ْ نَ ِمنْـ ُه ْ َ ِنـَّس ُه َ اَِِإ َم ٍم ُم
39

Farid Abdul Khaliq, Fikih Politik Islam (Jakarta: Amzah, 2005) h. 83
Ibid, h. 84
41
Ibid, h. 85
40
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“Maka Kami membinasakan mereka. dan Sesungguhnya kedua kota itu
benar-benar terletak di jalan umum yang terang.” (QS. al-Hijr 15:79)

ٍ
)ٕٔ( ٍ ِصْـنَ هُ ِِف ِ َم ٍم ُم
ْ َّسمو َآثَ َرُى ْ َ ُ َّسل َش ْـء
َ أح
ُ َِنَّس َْْم ُن ُْْمِـ اْ َ ْواَ َ نَ ْ ُ ُ َم ا

“Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan Kami
menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka
tinggalkan. dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam kitab Induk yang nyata
(Lauh Mahfuzh).” (QS. Yâsîn 36:12)

ٍ ِ
ك اِ نَّس ِس ِ َم ًم اَ َل َ ِم ْن ذُِّبريَّسِِت اَ َل
َ ُ ِ َ َرُّوُ ِ َ َ ت فَأَََتَّسُه َّسن اَ َل ِ ِّبِّن َج
)ٕٔٗ( َ ِ ِالَّس ا

ِْـَـ ِى
َ ْه ِي

ََ ِ ِذ ْـَـ
يَـنَ ُل

“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat
(perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman:
"Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim
berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku. Allah berfirman: "Janji-Ku
(ini) tidak mengenai orang yang zalim".” (QS. al-Baqarah 2:124)

ِ ِِ ِ ِ ِ
ِ ٍِ
ك
َ َِوس ِ َم ًم َ َر ْ َ ً أُ ا
َ أَفَ َ ْن َ َن َ َ َـِّبـنَ م ْن َرِّبو َ يَـْـ ُوهُ َش ى ٌ مْنوُ َ م ْن اَـْ و َ ُ ُم
ِِ
ِ ِ
ك ِِف ِم ْـيٍَ ِمنْوُ ِنَّسوُ ْاَ ُّق ِم ْن
ُ َألحَز ِ فَ انَّس ُر َم ْو ِ ُ هُ فَ ا
ْ يـُ ْؤمنُو َن ِو َ َم ْن يَ ْ ُف ْـ ِو م َن
)ٔٚ( ك َ اَ ِ َّسن أَ ْ ثَـَـ انَّس ِس يـُ ْؤِمنُو َن
َ َرِّب

“Apakah (orang-orang kafir itu sama dengan) orang-orang yang ada
mempunyai bukti yang nyata (Al Quran) dari Tuhannya, dan diikuti pula oleh
seorang saksi (Muhammad) dari Allah dan sebelum Al Quran itu telah ada kitab
Musa yang menjadi pedoman dan rahmat?. mereka itu beriman kepada Al Quran.
dan Barangsiapa di antara mereka (orang-orang Quraisy) dan sekutu-sekutunya
yang kafir kepada Al Quran, Maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya,
karena itu janganlah kamu ragu-ragu terhadap Al Quran itu. Sesungguhnya (Al
Quran) itu benar-benar dari Tuhanmu, tetapi kebanyakan manusia tidak
beriman.” (QS. Hûd 11:17)

ِ َّس
)ٚٗ( ين يَـ ُواُو َن َرَّسـنَ َى ْ اَنَ ِم ْن أ َْزَ ِجنَ َ ذُِّبريَّس اِنَ اُـَّسـَة أَ ْ ُ ٍ َ ْج َل ْنَ اِْ ُ َّس ِ َ ِ َم ًم
َ َ اذ

“Dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugrahkanlah kepada
Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan
Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.” (QS. al-Furqân 25:74)

ِ ِ ِ ِ َّس
ِ ٌ ِمن اَـ ِ ِو ِ موس ِم م ر ْ ً ى َذ ِ مص
ين ظََ ُ و
َ ُ ٌ َ َ َ َ ََ ً َ َ ُ ُ َ ْ ْ َ
َ ِّبق ا َل نً َ َـ ًّ اُـْنذ َر اذ
)ٕٔ( َ َِ ُ ْشَـى اِْ ُ ْح ِلن
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“Dan sebelum Al Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat.
dan ini (Al Quran) adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk
memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira
kepada orang-orang yang berbuat baik.” (QS. al-Ahqâf 46:12)

ك يَـ ْ َـءُ َن َِ َـ ُه ْ َ يُلَْ ُ و َن
َ َِيَـ ْوَم نَ ْ ُو ُ َّسل أُنَ ٍس ِِإ َم ِم ِه ْ فَ َ ْن أُ ِِتَ َِ َوُ َِ ِ نِ ِو فَأُ ا
)ٚٔ( َِف

“(Ingatlah) suatu hari (yang di hari itu) Kami panggil tiap umat dengan
pemimpinnya; dan Barangsiapa yang diberikan kitab amalannya di tangan
kanannya Maka mereka ini akan membaca kitabnya itu, dan mereka tidak
dianiaya sedikitpun.” (QS. al-Isrâ‟ 17:71)

أَْْيَ َن

ِِ ِ ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
ْ َ ْن نَ َ ثُو أَْْيَ نَـ ُه ْ م ْن َـ ْل َ ْه ى ْ َ طَ َلنُو ِِف دين ُ ْ فَـ َ ا ُو أَئ َّس َ اْ ُ ْف ِـ نـَّس ُه
)ٕٔ( َهلُ ْ اَ َلَّس ُه ْ يَـْنَـ ُهو َن

“Jika mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji, dan
mereka mencerca agamamu, Maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang
kafir itu, karena Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang (yang tidak dapat
dipegang) janjinya, agar supaya mereka berhenti.” (QS. at-Taubah 9:12)

ِ فِلل ْخل ــ
اص ةِ َ ِيَ ءَ َّسازَ ةِ َ َ نُو
ت َ ِاَ َم َّس
َ َْ َ ْ

ِ
ِ
ِ ِ
ْ َ َج َل ْنَ ُى ْ أَئ َّس ً يَـ ْه ُ َن أ َْم ِـنَ َأَْ َحْـنَ اَْه
ِِ
)ٖٚ( ين
َ َ َاَن

“Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang
memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada,
mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan
hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah.” (QS. al-Anbiyâ‟ 21:73)

ِ ْ ُنُِـي ُ أَ ْن ََنُ َّسن َ اَّس ِذين س
ِ ألر
)٘( َ ِض َ َّْم َلَ ُه ْ أَئِ َّس ً َ َّْم َلَ ُه ُ اْ َو ِرث
َ
ْ َ
ْ ضل ُفو ِِف
َ

“Dan Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas
di bumi (Mesir) itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan
mereka orang-orang yang mewarisi (bumi).” (QS. al-Qashash 28:5)

ِ ِ
ِ
)ٗٔ( ص ُـ َن
َ َ َج َل ْنَ ُى ْ أَئ َّس ً يَ ْ ُو َن ِ َ انَّس ِر َ يَـ ْوَم اْ َ َم يـُْن

“Dan Kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru (manusia)
ke neraka dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong.” (QS. al-Qashash
28:41)

)ٕٗ( يُواِنُو َن

ِ
ِ
َصَـ ُـ َ َ نُو ِآيَ اِن
َ َ َج َل ْنَ منْـ ُه ْ أَئ َّس ً يَـ ْه ُ َن ِأ َْم ِـنَ اَ َّس
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“Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang
memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar, dan adalah mereka
meyakini ayat-ayat Kami”. (QS. as-Sajdah 32:24)
Kata imâm berakar kata dari huruf hamzah dan mîm, kedua huruf tersebut
mempunyai banyak arti, di antaranya ialah pokok, tempat kembali, jama‟ah,
waktu, dan maksud.
Para ulama mendefinisikan kata imâm itu sebagai setiap orang yang dapat
diikuti dan ditampilkan ke depan dalam berbagai permasalahan, misalnya
Rasulullah saw itu adalah imamnya para imam, khalifah itu adalah imamnya
rakyat, al-Qur‟an itu adalah imamnya kaum muslimin.42
Adapun sesuatu yang dapat diikuti dan dipedomani itu tidak hanya
manusia, tapi juga kitab-kitab dan lain sebagainya. Kalau dia manusia, maka yang
dapat diikuti dan dipedomani ialah perkataan dan perbuatannya. Kalau dia kitabkitab, maka yang dapat diikuti dan di pedomani ialah ide dan gagasangagasannya. Tetapi jangan lupa, bahwa sesuatu yang dapat kita ikuti itu terbagi
pada dua macam, dalam kebaikan dan keburukan.43
d) al-Mâlik
kekuasaan hanya dimiliki oleh pribadi yang memiliki kekuatan, maka
seorang pemimpin mesti memiliki kekuatan, kekuasaan, otoritas, dan kemampuan
dalam memimpin, mengarahkan rakyatnya.

42

Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, al-Jamî‟ li Ahkâm al-Qur‟ân
(Mishr: Dar al-Katib al-Arabi, 1967), Cet.I h.263
43
Mardiyah, Op. Cit. h. 50
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Akar kata al-Mâlik terdiri dari tiga huruf, yaitu mim, lam dan kaf, artinya
kuat dan sehat. Dari akar kata tersebut terbentuk kata kerja malaka-yamliku
artinya kewenangan untuk memiliki sesuatu. Jadi term al-mâlik bermakna
seseorang yang mempunyai kewenangan untuk memerintahkan sesuatu dan
melarang sesuatu dalam kaitan dengan sebuah pemerintahan. Tegasnya term almâlik itu ialah nama bagi setiap orang yang memiliki kemampuan di bidang
politik pemerintahan.44
Dalam al-Qur‟an disebutkan dalam surah Ali Imrân: 26 bahwa Allah swt
lah Sang Pemilik Kekuasan di atas segala kekuasaan, dan Dia pula yang berkuasa
atas pemberian dan pencabutan kuasa tersebut bagi yang dikehendakinya. Dari
prinsip tersebut menurut Sayyid Quthb mengungkapkan bahwa hanya Allah yang
memiliki kekuasaan mutlak. Hanya Allah yang bisa bertindak seluas-luasnya dan
tanpa batas karena Dia-lah pemilik dan sumber kekuasaan. Dan sebaliknya, tidak
boleh ada kekuasaan yang dijalankan secara sewenang-wenang oleh manusia
karena kekuasaan itu mutlak milik Allah. Seseorang tidak boleh bertindak
sekehendak hawa nafsunya karena sedang memegang kekuasaan. Seseorang yang
sedang berkuasa haruslah ingat bahwa kekuasaan itu hanyalah pinjaman yang
didalamnya terdapat syarat-syarat dan aturan tertentu dalam sesuai dengan
ketentuan Pemilik kekuasaan yang mutlak dan dia harus menaati dan memenuhi
ajaran-ajaran-Nya.45

3. Syarat-Syarat Pemimpin Dalam Islam
44

Ibid, h. 51
Bukhori Abdu Shomad, Etika Pemerintahan Dalam Islam, (Malang: UM Press, 2011)
h. 53. Lihat juga: Sayyid Quthb, Tafsîr Fî Zhilâl al-Qurân, jilid 1, h.384
45
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Pemimpin menempati peran strategis dalam pengambilan keputusan yang
berdampak pada kemaslahatan atau bahkan kemudharatan. Keputusan tersebut
harus diambil dengan kebijaksanaan yang hanya berorientasi pada kemaslahatan
banyak orang. Maka, seorang pemimpin harus memenuhi beberapa persyaratan.
Ibnu Khaldun dalam Muqoddimah menyampaikan empat syarat pemimpin,yaitu:
1. Berilmu pengetahuan;
2. Berkeadilan
3. Berkompetensi
4. Sehat jasmani dan rohani
Dalam ilmu fiqih keempat syarat di atas dijelaskan lebih rinci sebagai
berikut:
1. Seorang pemimpin itu haruslah memiliki pengetahuan akan hal yang
dipimpinnya karena kelak ia harus mengambil sikap dan keputusan.
2. Seorang pemimpin haruslah adil, yakni adil dalam arti yang luas yang
mana dia harus menjalankan segala perintah dan menjauhi segala
larangan Allah, serta dapat menjaga kehormatan dirinya. Jika ia
menetapkan suatu hukum maka ia wajib menjalankan dan mengawasi
jalannya hukum itu.
3. Seorang pemimpin harus memiliki kompetensi dalam memimpin
artinya dia harus bertanggung jawab, teguh pendiriannya, tidak lemah,
memiliki

keahlian

dalam

menjalankan

roda

kepemimpinan,

memajukan negara dan agama serta sanggup membela keduanya dari
ancaman musuh.

57

4. Seorang pemimpin haruslah sehat jasmani maupun rohani karena hal
ini dapat berpengaruh pada pengambilan keputusan dan pelaksanaan
tugas maupun tanggung jawabnya.
Apabila seluruh syarat terpenuhi serta memahami betul akan makna
amanah dalam kepemimpinan, maka dia pantas untuk memimpin. Jika dia
memiliki pengetahuan kepemimpinan dan tetap berpegang pada apa yang telah
diturunkan Allah dan apa yang telah disampaikan oleh rasul-Nya, maka dalam
kepemimpinannya dapat terjadi perubahan bersifat konstruktif.
Islam menjujung tinggi nilai-nilai keadilan, tidak pernah membedakan
suku, warna kulit maupun status sosial seseorang. Seorang kaya, miskin, orang
merdeka, dan hamba sahaya mendapat kedudukan sama dalam pandangan Islam.
maka, dalam hal kepemimpinan, jika seorang hamba sahaya menjadi pemimpin
wajiblah ditaati. Rasulullah saw bersabda,
“Dengarkanlah dan taatilah apabila seorang hamba sahaya dari Habasya
yang hitam legam diangkat menjadi pemimpin kalian.”(HR Bukhari, Muslim, AtTirmidzi dan Ibnu Majah).46
Sayyid Quthb

47

yang pernah mengenyam pendidikan di Barat dan

bersentuhan langsung dengan politik Barat memberikan penafsiran bahwa
kepemimpinan itu adalah hak bagi orang-orang karena amal dan perbuatannya
bukan warisan dari keturunan. Hanya saja dalam penafsirannya Sayyid Quthb
tampak lebih menonjolkan pembelaan terhadap Islam. Hal ini terlihat ketika dia

46

Muhammad Syam‟un Salim, “Makna Kepemimpinan”. Majalah Gontor edisi 11 Tahun
XIII. Maret 2016, h. 25
47
Sayyid Quthb, Fî Zhilâl al-Qur‟ân, Jilid I (Kairo: Dar al-Syuruq, Cet. XVIII, 1421
H/1992 M) h. 113

58

menyatakan bahwa terjauhnya kaum Yahudi dari kepemimpinan dan yang berhak
untuk menjadi pemimpin adalah umat Islam yang sesuai dengan manhaj (aturan)
Allah swt. Kepemimpinan menurut Sayyid Quthb meliputi pemimpin risalah,
pemimpin kekhalifahan, pemimpin shalat dan semua imâmah atau kepemimpinan.
Sebagaimana az-Zamakhsyari, Sayyid Quthb mengungkapkan konsep keadilan
bagi para pemimpin dan jika pemimpin itu melakukan kezaliman maka lepaslah
dirinya dari hak kepemimpinan.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa term yang digunakan alQur‟ân untuk menjelaskan pemimpin adalah khalîfah, ûlu al-amr, imâm dan
mâlik. Adapun penafsiran para ulama atas ayat-ayat kepemimpinan itu terdapat
sedikit perbedaan terkait dengan latar belakang mufasir, metode dan corak yang
digunakannya. Walaupun pada akhirnya menghasilkan penafsiran tentang
penafsiran yang hampir sama pada intinya berpendapat bahwa seorang pemimpin
itu harus menyeru pada kebajikan, menegakkan keadilan, dan menolak kezaliman.
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4. Keteladanan Pemimpin dalam Islam
Agama Islam, sebagai sebuah ideologi yang melekat dalamnya sebuah tatana
dan aturan kehidupan yang baik tidak hanya sekadar berbentuk nash dalam AlQurân saja, melainkan juga memiliki sosok-sosok yang menjadi suri taulasan bagi
umatnya. Mereka tidak lain ialah para nabi dan Rasulullah saw. yang mana kita
sebagai umatnya sudah seharusnya mengikuti panutannya Adapun sifat-sifat para
nabi dan rasul adalah: 1) Shiddîq, 2) Amânah, 3) Tablîgh, 4) Fathânah.48 Hal-hal
tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Shiddîq adalah sifat Nabi Muhammad saw yang artinya benar dan jujur.
Seorang pemimpin harus senantiasa berperilaku benar dan jujur dalam
sepanjang kepemimpinannya. Benar dalam mengambil keputusankeputusan yang menyangkut visi dan misi, efektif dan efisien dalam
implementasi dan operasionalnya di lapangan.
2) Amânah artinya dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan kredibel.
Amânah juga bermakna keinginan untuk memenuhi sesuatu dengan
ketentuan. Amânah juga berarti memiliki tanggung jawan dalam
melaksanakan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya. Sifat
amânah ini akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh
tanggung jawab pada setiap individu Muslim.
3) Tablîgh; sifat tablîgh artinya komunikatif dan argumentatif. Orang yang
memiliki sifat tablîgh akan menyampaikannya dengan benar (berbobot)
dan dengan tutur kata yang tepat (bi al-hikmah). Sifat tablîgh dengan
48

Hermawan Kartajaya dan Sula, Muhammad Syakir, Syariah Marketing (Bandung:
Mizan, 2006), h. 120
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bahasanya yang bi al-hikmah, artinya berbicara dengan orang lain dengan
sesuatu yang mudah dipahami dan diterima akal, bukan berbicara yang
sulit dimengerti.
4) Fathânah

dapat

diartikan

sebagai

intelektual,

kecerdikan,

dan

kebijaksanaan. Sifat ini dapat menumbuhkan kreativitas dan kemampuan
untuk melakukan berbagai macam inovasi yang bermanfaat.
Empat sifat kepemimpinan Rasulullah saw diatas dapat dipahami dalam
konteks yang luas, maka secara umum keempat sifat tersebut akan mengantarkan
siapa saja kepada keberhasilan dalam menjalankan roda kepemimpinannya.
Dengan demikian, seorang pemimpin harus memiliki kelebihan dalam dalam ilmu
pengetahuan, daya tahan mental, dan daya tahan fisik.49

C. Sifat-Sifat Yang Harus Dimiliki Seorang Pemimpin
Seorang pemimpin mendapat pengakuan mampu atau tidaknya dalam
memimpin dapat dinilai dari tingkah laku dan sifat-sifatnya. Menurut Ordway
Tead dalam tulisannya mengemukakan 10 sifat yang harus dimiliki oleh seorang
pemimpin:
a. Energi jasmaniah dan mental (Physical and nervous energy)
b. Kesadaran akan tujuan dan arah (A sense of purpose and direction)
c. Antusiasme (enthusiasm; semangat, kegairahan, kegembiraan yang besar)
d. Keramahan dan kecintaan (Friendliness and affection)
e. Integritas (Integrity; keutuhan, kejujuran, dan ketulusan hati)

49

Mardiyah, Kepemimpinan Kiai..., Op. Cit., h. 3, Et seq.
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f. Penguasaan tekhnis (Technical mastery)
g. Ketegasan dalam mengambil keputusan (decisiveness)
h. Kecerdasan (Intelegence)
i. Keterampilan mengajar (Teaching skill)
j. Kepercayaan (Faith)
Ibnu Khaldun berpendapat bahwa kriteria seorang pemimpin kaum itu
setidaknya memiliki kemampuan sebagai berikut:
a. Ilmu pengetahuan
b. Keadilan
c. Kemampuan (menegakkan hukum)
d. Sehat perasaan dan fisik yang dapat memberi pengaruh kepada fikiran dan
pekerjaan50
Menurut KH. Abdullah Syukri Zarkasyi, M.A, pimpinan Pondok Modern
Darussalam Gontor Ponorogo, ia berpendapat bahwa setidaknya ada 14 kualifikasi
bagi seorang pemimpin, yaitu:
a. Keikhlasan
b. Selalu mengambil inisiatif
c. Mampu membuat jaringan kerja dan memanfaatkannya
d. Dapat dipercaya
e. Bekerja keras dan sungguh-sungguh
f. Menguasai masalah dan mampu menyelesaikannya

50

Rusjdi Ali Muhammad, Politik Islam; Sebuah Pengantar, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar,
2000), h. 18
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g. Memiliki integritas yang tinggi
h. Memiliki nyali yang tinggi dan tidak takut resiko
i. Jujur dan terbuka
j. Siap berkorban
k. Tegas
l. Cerdas dalam melihat, mendengar, mengevaluasi, menilai, memutuskan
dan menyelesaikannya
m. Mampu berkomunikasi
n. Baik dalam bermuamalah (baik Muamalah Ma‟a Allah maupun Ma‟a anNâs)
Hj. Mardiyah dalam bukunya Kepemimpinan Kiai dalam memelihara
budaya organisasi, memberikan implikasi tentang kepemimpinan sebagai berikut:
a) Kepemimpinan berarti melibatkan orang atau pihak lain yaitu para
karyawan atau bawahan, para karyawan atau bawahan harus memiliki
kemauan untuk menerima arahan dari pemimpin.
b) Seorang pemimpin yang efektif adalah seorang dengan kekuasaannya
mampu menggugah pengikutnya untuk mencapai kinerja yang
memuaskan. Kekuasaan itu dapat bersumber dari: hadiah, hukuman,
otoritas, dan karisma.
c) Pemimpin harus memiliki kejujuran terhadap diri sendiri, sikap
bertanggung jawab yang tulus, pengetahuan, keberanian bertindak
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sesuai dengan keyakinan, kepercayaan kepada diri sendiri dan orang
lain dalam membangun organisasi.51
Dari sekian banyak pendapat ahli dan ulama di atas penulis mengambil sebuah
kesimpulan tentang sifat-sifat dasar yang setidaknya dimiliki oleh seorang
pemimpin dalam memimpin masyarakatnya di antaranya yaitu:
a. Keikhlasan
b. Mampu menunaikan amanah
c. Tegas dan mampu menegakkan keadilan
d. Musyawarah (mampu membawa massa dalam mengambil pendapat)
e. Menyeru (dakwah) kepada jalan Allah
f. Bekerja keras, berkarya, dan kreatif
g. Bersikap jujur dan terbuka
Sifat-sifat di atas lah yang sekiranya akan diambil oleh penulis sebagai sample
karakteristik pemimpin bagi masyarakat dan umat Islam khususnya. Sekiranya
seorang pemimpin mampu memenuhi dan menjalani sifat-sifat yang telah
diajarkan Allah melalui kitab-Nya al-Qurân dan melalui rasul-Nya yang menjadi
teladan bagi semua hamba-Nya. Maka, pemimpin tersebut adalah pemimpin yang
mendapatkan hidayah dan ma‟unah dari Allah swt dalam setiap langkah dan
urusan kepemimpinannya.
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BAB III
Kepemimpinan Menurut Tafsîr Fî Zhilâl al-Qurân
Dan Tafsîr al-Mishbâh

A. Kepemimpinan Menurut Tafsir Fî Zhilâl al-Qur’ân
1. Biografi singkat Sayyid Quthb
Tafsir Fî Zhilâl al-Quran adalah tafsir kontemporer yang ditulis oleh Quthb
Ibrahim Husain al-Syadzili. Lahir pada 9 Oktober 1906 M, di Mausyah, salah satu
propinsi Asyuth, sebuah daerah dataran tinggi di Mesir. Ia merupakan seorang
aktivis pergerakan Mesir, Ikwan al-Muslimin. Pernah menjabat sebagai Penilik
Pengetahuan Umum di Kementrian Pendidikan Mesir. Masa kecilnya dihabiskan
untuk menuntut ilmu, mendalami ilmu al-Quran dan juga sastra Arab. Bahkan
diusianya yang sepuluh tahun ia sudah fasih menghafalkan al-Quran. Dengan
pengetahuannya yang dalam tentang al-Qurân dan sastra, ia menulis karya
pertamanya yang berjudul “al-Tashwîr al-Fanni fî al-Qurân” (Representasi
Artistik dalam al-Qurân) dalam buku ini ia menuliskan tentang kerakteristikkarakteristik umum mengenai keindahan artistik dalam al-Qurân.52
Semasa hidupnya Sayyid Quthb banyak menuangkan pikiran-pikirannya
dalam lembaran-lembaran kertas catatan pribadinya, dalam media massa, dan
dalam buku-buku karangannya. Namun ada beberapa buku fenomenalnya yang
bersifat gerakan Islamiyah yang menghantarkannya ke dunia jihad adalah sebagai
berikut:
a) Ma‟âlim fî al-Thâriq
52
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b) Fî Zhilâl al-Sîrah
c) Muqawwimât al-Tashawwur al-Islamî
d) Fî Maukib al-Îman
e) Nahwu Mujtama‟ al-Islamî
f) Hâdza al-Qurân
g) Awwaliyât li Hâdza al-Dîn
h) Tashwibat fî al-Fikr al-Islamî al-Mu‟ashir53

2. Karakteristik Tafsîr Fî Zhilâl al-Qur’ân
a) Pemberian Nama Tafsir Fî Zhilâl al-Qurân
Sayyid Quthb merupakan seorang yang aktif dalam dakwah melalui
kelompok Ikwan al-Muslimin. Ia selalu berdakwah melalui tulisan-tulisan
maupun pidatonya. Tak heran jika ia dipandang sebagai tokoh besar Ikhwan alMuslimin. Hingga pada suatu saat ia bersama rekan-rekannya ditangkap oleh
rezim Gamal Abdul Nasheer dengan tuduhan rencana pembunuhan terhadap
dirinya saat itu.
Selama masa tahanan ini, meski dalam keadaan yang menyedihkan penuh
siksa dan derita, Sayyid Quthb justru menemukan kedamaian dan ketentraman
dalam hatinya. Alasan utamanya ialah bahwa memang fisik sedang di dera cobaan
dan sakit, namun dengan hadirnya selalu al-Qurân dalam jiwanya ia akan
merasakan ketentraman yang tak akan dirasakan oleh siapa pun kecuali orang
yang memang berada dalam naungannya. Maka terinspirasi dari pengalamannya
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inilah ia memberi nama tafsir yang ia tulis selama ini dengan nama “Tafsîr fî
Zhilâl al-Qurân”.
Di dalam kata pengantar Tafsîr fî Zhilâl al-Qur‟ân. Beliau menulis:
“Hidup di bawah naungan al-Qur‟an itu adalah suatu nikmat. Nikmat
yang bisa di ketahui oleh orang pernah merasakannya. Nikmat mengangkat,
memberkahi, dan mensucikan usia. Alhamdulillah Allah sudah menganugerahi
saya sekelumit kehidupan di bawah naungan al-Qur‟an. Di masa-masa itu saya
bisa merasakan nikmat yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya seumur
hidup. Waktu itulah saya bisa merasakan nikmat yang mampu mengangkat usia,
memberikannya berkah, dan membersihkannya...”.54
b) Metodologi Penafsiran
Bila

karya

Tafsîr

Fî

Zhilâl

al-Qur‟ân

dicermati

aspek-aspek

metodologisnya, ditemukan bahwa karya ini menggunakan metode tahlîlîy, yakni
metode tafsir yang bermaksud menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qurân dari
seluruh aspeknya secara runtut, sebagaimana yang tersusun dalam mushaf. Dalam
tafsirnya, diuraikan korelasi ayat, serta menjelaskan hubungan maksud ayat-ayat
tersebut satu sama lain. Begitu pula, diuraikan latar belakang turunnya ayat (asbab
nuzûl), dan dalil-dalil yang berasal dari al-Qurân, Rasul, atau sahabat, dan para
tabiin, yang disertai dengan pemikiran rasional (ra‟yu).
Kerangka metode tahlîlî yang digunakan Sayyid Quthb tersebut, terdiri
atas dua tahap dalam menginterpretasikan ayat-ayat al-Qur‟ân.
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1) Pertama, Sayyid Quthb hanya mengambil dari al-Qurân saja, sama
sekali tidak ada peran bagi rujukan, referensi, dan sumber-sumber lain.
Ini adalah tahap dasar, utama, dan langsung.
2) Tahap kedua, sifatnya sekunder, serta penyempurna bagi tahap pertama
yang dilakukan Sayid Quthb. Dengan metode yang kedua ini,
sebagaimana dikatakan Dr. Adnan Zurzur yang dikutip oleh alKhalidiy bahwa Sayyid Quthb dalam menggunakan rujukan sekunder,
tidak terpengaruh terlebih dahulu dengan satu warna pun di antara
corak-corak tafsir dan takwil, sebagaimana hal itu juga menunjukkan
tekad beliau untuk tidak keluar dari riwayat-riwayat yang sahîh dalam
tafsîr bi al-ma‟tsûr.
Dalam upaya memperkaya metode penafsirannya, Sayyid Quthb selalu
mengutip penafsiran-penafsiran ulama lainnya yang sejalan dengan alur
pemikirannya. Adapun rujukan utama Sayyid Quthb dalam mengutip pendapatpendapat ulama, adalah merujuk pada beberapa karya tafsir ulama yang diklaim
sebagai karya tafsîr bi al-ma‟tsûr kemudian merujuk juga pada karya tafsîr bi alra‟yi. Dari sini dipahami bahwa metode penafsiran Sayyid Quthb, juga tidak
terlepas dari penggunaan metode tafsîr muqâran.
Selanjutnya, dalam menganalisis berbagai ayat yang ditafsirkannya,
Sayyid Quthb senantiasa mendasarkan dirinya pada multi-metode sesuai dengan
kandungan ayat. Dalam hal ini, Sayyid Quthb menginterpretasikan ayat dengan
caratashwîr (gambaran artistik), tajsîm (imajinasi perasaan dan perumpamaan),
mengungkap kisah. Namun analisis interpretatif yang paling menonjol digunakan
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Sayyid Quthb dalam menafsirkan ayat al-Qurân adalah aspek kesusastraan alQurân, karena sebagaimana yang telah disebutkan berkali-kali bahwa Sayyid
Quthb adalah sangat pakar dalam bidang ilmu kesusastraan.
3. Penafsiran Ayat-Ayat Kepemimpinan
a) Khalîfah

ِ ِ ِ ْذ اَ َل رُّك اِْ ئِ َ ِ ِ ِّبِّن ج ِل ِِف ألر
ََت َل ُل فِ َه َم ْن يـُ ْف ِل ُ فِ َه
َْ ض َخ َف ً اَ اُو أ
ْ
َ َ َ
َ
ٌ َ
ِ ِ
ِ
)ٖٓ( ك اَ َل ِ ِّبِّن أَ ْ َ ُ َم اَـ ْلَ ُ و َن
َ َِّبس ا
ُ َ يَ ْلف
َ كا
ُ َ ُِّبم ءَ َ َْْم ُن نُ َلِّب ُ ِبَ ْ َك َ نـ

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat:
"Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka
berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang
akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal Kami
Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan
berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS.
al-Baqarah 2:30)

ِ انَّس ِس ِ ْا ِّبق اَـَّسِ ِع ْهلوى فَـ
ك
َ ضَّس
ُ ََ
َ َ
ِ َ َذ ٌ َش ِي ٌ ِِبَ نَلو يـوم ْاِل
َ َ َْ ُ

ِ
ِ ألر
َ ْ ض فَ ْح ُ ْ َـ
ْ يَ َد ُ ُد ِنَّس َج َل ْنَ َك َخ َف ً ِِف
ِ ِ
ِ ن سِ ِل اِ ِ َّسن اَّس ِذ
َ َْ
ْ ُين يَضُّو َن َ ْن َس ِل ا َهل
َ
)ٕٙ(

“Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di
muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan
janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari
jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan
mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.” (QS.
Shâd 38:26)
Menurut Sayyid Quthb Kekhalifahan berarti memutuskan hukum di antara
manusia dengan benar dan dengan tidak mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa
nafsu di sini yaitu mengedepankan emosi dalam menyelesaikan masalah. Ini
adalah bentuk perhatian Allah terhadap Nabi Dawud as. Ia memberinya peringatan
pada kesempatan yang pertama. Juga mengembalikannya ke jalan yang benar,
segera setelah ada tanda kecenderungan pada dirinya.lalu, memperingatkannya
akan akhir yang jauh. Sebelum ia melangkah kepada hal terlarang tersebut. Allah
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segera mengampuninya, menyelamatkannya, mengajarkannya, memberikannya
taufik untuk bertaubat serta meneriam taubatnya.
Allah telah menciptakan segala sesuatu di dunia ini baik yang di langit
maupun di bumi dengan segala ataurannya. Maka manusialah yang di berikan
kendali untuk mengatur alam dan makhluk lainnya. Maka penyimpangan dari
syariat Allah dan kebenaran dalam kekhalifahan serta keadilan dalam memutuskan
hukum, tak lain merupakan penyimpangan terhadap namus alam semesta yang di
atasnya berdiri langit dan bumi. Dengan demikian pelanggaran tersebut
merupakan kesalahan dan perkara yang besar, dan kejahatan yang besar. Dan
barang siapa yang membangkang terhadap Allah akan mendapatkan balasan dariNya.
b) Mâlik

ِ ِم ا
)ٗ( ك يَـ ْوِم ا ِّبي ِن
َ

“Yang menguasai di hari Pembalasan” (QS. al-Fâtihah 1:4)

ِ ْ ْك اـؤِِت اْ ْك من اش ء اـن ِزا ا
ِ
ِ
َ ُ ُ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ َ ُ ْ ُ ِ ْ ُ ْك ا
َ اُ ِل اَّس ُه َّس َم ا
ُك ِمَّس ْن اَ َش ءُ َ اُلُّز َم ْن اَ َش ء
ِ
ِ
)ٕٙ( ك َ َ ُ ِّبل َش ْـ ٍء اَ ِ ٌيـ
َ َ اُذ ُّل َم ْن اَ َش ءُ َِ َك ْخلَْـ ُـ ِنَّس

“Katakanlah: "Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan
kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari
orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki
dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala
kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS. Ali
„Imrân 3:26)
Menurut Sayyid Quthb, Mâlik dalam surah al-Fatihah memiliki makan
yang memiliki kekuasaan (yang menguasai) hari akhir. Kekuasaan di sini adalah
kekuasaan tertinggi.
Sayyid Quthb menyebutkan bahwa Maliku al-Mulki pada surah âli Imrân
adalah hakikat yang tumbuh dari hakikat uluhiyah wahidah, Tuhan yang Maha
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Esa, satu-satunya Raja Diraja. Allah-lah “Pemilik segala kerajaan” tanpa ada
sekutu baginya. Kemudian di samping itu, Dia memberikan kerajaan (kekuasaan)
kepada siapa pun yang dikehendaki-Nya. Dia memberikan kepadanya kekuasaan
sebagai pinjaman yang akan ditarik-Nya kembali sewaktu-waktu bila Dia
menghendaki.
Oleh karena itu tidak ada yang memiliki kekuasaan mutlak melainkan itu
hanyalah pinjaman sementara dengan syarat-syarat tertentu. Jika si peminjam
tidak menjaga pinjaman tersebut maka berhaklah bagi si empunya untuk
mengambil kembali pinjaman tersebut. Jika seorang pemimpin menyalahgunakan
pinjaman tersebut maka diwajibkanlah bagi orang yang beriman untuk
mengembalikannya di dunia, sedangkan di akhirat nanti ia akan mendapatkan
ganjarannya.Setelah Allah memberikan ujian pada manusia, maka tibalah
waktunya Ia akan memuliakan hamba yang dikehendaki-Nya, dan Dia pun akan
menghinakan siapa pun yang dikehendaki-Nya. Tentu Allah melakukan itu atas
dasar keadilan.

c) Ulu al-Amri

ِ َّس
ِ َط لو ا أ
ِ
ألم ِـ ِمْن ُ ْ فَِإ ْن اَـنَ َز ْ ُ ْ ِِف َش ْـ ٍء
َ َط ُلو َّساـ ُس
ْ ول َأُ ِِل
َ ين
َ َ ُ آمنُو أ
َ يَ أَيُّـ َه اذ
ِ ِ ول ِ ْن ُ ْن اُـؤِمنو َن ِ اِ اْ ـوِم
ِ فَــُّد ه ِ َ اِ َّساـس
َح َل ُن اَأْ ِي
ُ ْ ُْ
َ اخ ِـ ذَا
ْ ك َخْـٌـ َأ
ُ ُ
ُ َ
َْ َ
)ٜ٘(
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya),
dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang
sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya),
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jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian
itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisâ‟ 59)
Ulul amri menurut Sayyid Quthb seperti yang dijelaskan dalam al-Qurân
“serta ulil amri di antara kamu” yaitu ulil amri dari kalangan orang-orang mukmin
yang telah memenuhi syarat dan juga yang taat pada Allah dan Rasul-Nya.
Adapun mengenai ulil amri, nash tersebut menjelaskan siapa
mereka itu, “serta ulil amri di antara kamu.”
Maksudnya, ulil amri dari kalangan orang-orang mukmin sendiri, yang
telah memenuhi syarat iman dan batasan Islam yang dijelaskan dalam ayat itu,
yaitu ulil amri yang taat kepada Allah dan Rasul. Juga ulil amri yang mengesakan
Allah SWT sebagai pemilik kedaulatan hukum dan hak membuat syariat bagi
seluruh manusia, menerima hukum dari-Nya saja (sebagai sumber dari segala
sumber hukum) sebagaimana ditetapkan dalam nash, serta mengembalikan
kepada-Nya segala urusan yang diperselisihkan oleh akal pikiran dan pemahaman
mereka-yang tidak terdapat nash padanya- untuk menerapkan perinsip-prinsip
umum yang terdapat dalam nash.55
d) Imâm

ِ جل ْنَ ى أَئِ َّس ً يـه ُ َن ِأَم ِـنَ أَ ح ـنَ ِاَ ِه فِلل ْخل ــ
اص ةِ َ ِيَ ءَ َّسازَ ةِ َ َ نُو
ت َ ِاَ َم َّس
َْ
ْ ُ ََ َ
َ َْ َ ْ ْ ْ ْ َ ْ َ ْ
ِِ
)ٖٚ( ين
َ َ َاَن

“Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang
memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada,
mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan
hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah.” (QS. al-Anbiyâ‟ 21:73)
“Aimmah” di sini diartikan oleh Sayyid Quthb sebagai pemimpin yang
menuntun manusia dengan petunjuk dari Allah yang diberikan kepadanya
(pemimpin yang diberi petunjuk dari Allah karena ketaatannya). Adapun petunjuk
55
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Allah tersebut yaitu berupa perintah untuk melakukan perbuatan baik baik dengan
berbagai macam bentuknya, mendirikan shalat menunaikan zakat, dan mereka
sangat taat beribadah kepada Allah.56

4. Penafsiran Ayat-Ayat Sifat Pemimpin
a) Keikhlasan

ِ ِاص َة يـؤاُو َّسازَ َة َذا
ِ
ِ ِ ِ
ِِ
ين
َ َ
ْ ُ َ ِّبين ُحنَـ َف ءَ َ يُ ُ و َّس
ُ كد
َ َ َم أُم ُـ اَـ ْلُ ُ اَ ُمُْ ص َ اَوُ ا
)٘( ِ َ اْ َ ِّب
“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya mereka beribadah
kepada Allah sembari mereka memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam
(menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat
dan menunaikan zakat; dan dengan demikian itulah agama yang
lurus.”(QS. al-Bayyinah : 5)
Menurut Sayyid Quthb, surah al-Bayyinah ini memiliki beberapa aspek
hakikat yang akan diungkapkan kepada manusia57, yaitu:
1) Hakikat pertama: Orang-orang kafir dari ahlu al-kitâb dan kaum musyrik
pada saat itu mulai sesat ajarannya, mereka juga sedang berselisih dan
terpecah belah. Maka dalam kondisi darurat seperti itu kehadiran seorang
utusan sangantlah diperlukan untuk meluruskan perselisihan dan kesesatan
itu.
2) Hakikat kedua: Ahlu al-kitab terpecah belah dalam urusan agama mereka
bukanlah karena tidak mengerti atau belum paham tentang perkara agama
mereka, melainkan karena adanya bukti-bukti kebenaran pada dalam
agama mereka masing-masing (yang memang semua kebenaran tersebut
56
57
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adalah ayat-ayat Allah pada nabi mereka terdahulu) sehingga masingmasing mengaku benar dan yang lain salah.
3) Hakikat ketiga: agama itu pada dasarnya adalah satu jalan (tauhid) kaidahkaidahnya sederhana dan mudah, yaitu mengerjakan ibadah hanya kepada
Allah dengan memurnikan-Nya.
4) Hakikat keempat: dampak bagi orang kafir setelah turunnya wahyu adalah
mengingkari ayat/petunjuk tersebut. Sehingga mereka dicap sebagai
seburuk-buruk makhluk. Berbeda dengan orang-orang mukmin yang
setelah kedatangan bukti mereka justru malah tambah keimanannya pada
bukti tersebut. Sehingga mereka diangkat dan dicap sebagai sebaik-baik
umat.
Ayat kelima dari surah ini berbicara tentang hakikat ketiga yaitu bahwa
kaidah dasar agama (baik itu Islam maupun agama samawiy sebelumnya) ialah
ibadah, dan pangkal ibadah yakni ibadah dengan niat yang tulus dalam
melaksanakan ibadah tersebut dengan penuh ketundukan. Adapun kaidah-kaidah
yang

menggambarkan

keimanan

itu

adalah

ikhlas

beramal,

menjauhi

kemusyrikan, menegakkan shalat dan menunaikan zakat. Barang siapa yang
berhasil menjalani seluruh kaidah tersebut, maka bisa dikatakan bahwa orang
tersebut telah menemukan agamanya yang lurus (agamanya telah benar).Dan
Sayyid Quthb menekankan agar setiap pekerjaan selalu diniatkan untuk beribadah
kepada Allah swt.58
Ini adalah kaidah bagi agama Allah secara mutlak, yang beribadah
kepada Allah saja, ikhlas beragama karena Dia, menjauhi kemusyrikan dan
58
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orang musyrik, menegakkan shalat, dan mengeluarkan zakat, “Dan yang
demikian itulah agama yang lurus.” Akidah yang murni di dalam hati,
beribadah hanya kepada ilahi, dan menerjemahkan akidah ini dengan
melakukan shalat dan memebelanjakan harta di jalan Allah yang disebut
zakat.
Barangsiapa yang merealisasikan kaidah-kaidah ini berarti ia telah
merealisasikan iman sebagaimana yang diperintahkan kepada ahli kitab.
Juga sebagaimana yang diajarkan dalam agama Allah secara mutlak,
agama yang satu, akidah yang satu, yang dibawa secara estafet lewat
risalah dan dipenuhi oleh para Rasul. Agama yang tidak mengandung
kesamaran dan keruwetan.Akidah yang tidak menyeru kepada perpecahan
dan pertentangan.Namun akidah yang menyeru dengan keindahan,
kesederhanaan, dan kemudahannya. Maka, di manakah letak kesamaannya
dengan pandangan-pandangan yang ruwet dari pertentangan itu?59
b) Menunaikan Amanah dan Berlaku Adil

ِ َا يأْمـُ أَ ْن اُـؤُّد ألم ن
ت ِ َ أ َْىِ َه َ ِ َذ َح َ ْ ُ ْ َـ ْ َ انَّس ِس أَ ْن ََْت ُ ُ و ِ اْ َل ْ ِل
َ ْ ُُ َ َ
َ
ِ ِِ
ِ ِ
ِ ِِ
:)٘ٛ( صري
ً َ اَ نل َّس يَللُ ُ ْ و َّسن اَ َ َن ََس ًل

ِ َّسن
ِ َّسن

“Sungguh, Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum diantara
manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.Sungguh, Allah
sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu.Sungguh, Allah adalah
Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (an-Nisa‟/4: 58)
Sayyid Quthb menafsirkan ayat amanah ini dengan istilah manhaj Islam

yang utama dalam hidup manusia. Amanah di sini adalah amanah yang besar bagi
manusia, amanah yang langit, bumi dan gunung-gunung pun tak sanggup
memikulnya.Amanah ini dihubungkan oleh Allah dengan fitrah manusia. Amanah
yang dimaksud ialah amanah hidayah, makrifah, dan iman kepada Allah dengan
niat, ketulusan hati, kesungguhan, dan arahan. Inilah amanah fitrah manusia yang
khusus dari Allah dan tidak dimiliki oleh makhluk ciptaan yang lainnya.
Manusia diberi iman, hidayah, akal kekuatan dan kekuasaan di atas bumi
oleh Allah. Maka hendak digunakan untuk apa hal-hal tersebut dan kemanakah
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tujuannya semua bergantung pada manusia yang menggunakannya. Untuk
kebaikankah atau utuk keburukan yang dilakukannya semena-mena. Inilah
maksud dari amanah yang besar itu.60
Dari amanah terbesar ini muncullah amanah-amanah lain seperti “amânatu
al-syahâdah” yaitu amanah persaksian akan iman dalam jiwa. Amanah ini
membutuhkan aktualisasi dalam pelaksanaanya, amanah iman ini akan membuat
seseorang selalu merealisasikan segala amal perbuatannya dengan kebaikan dan
kesantunan. Sehingga dengan melaksanakan amanah ini akan membentuk jiwa
pelakunya menjadi teladan yang sempurna dan berakhlak. Tidak cukup di sini,
setelah ia menyatakan iman dalam diri dan melaksanakannya sendiri, selanjutnya
yaitu mengajak manusia lainnya untuk mengikuti ajaran ini sebagai manhaj/aturan
kehidupan sesungguhnya.
Maka, menegakkan manhaj ini dalam kehidupan manusia
merupakan amanat yang terbesar, setelah beriman itu sendiri.Tidak ada
seorang atau segolongan manusia pun yang diberi perkenan untuk lepas
dari amanat terakhir ini.Oleh karena itu, “jihad terus berlaku hingga hari
kiamat” berdasarkan prinsip ini, untuk menunaikan salah satu dari amanatamanat tersebut.61
Amanah yang lain yaitu amanah dalam bermuamalah sesama manusia.
Amanah ini berupa titipan materi, kesetiaan masyarakat kepada pemimpin,
memelihara anak kecil, menjaga kehormatan jama‟ah, harta benda, serta seluruh
kewajiban-kewajiban sekitar lapangan kehidupan secara garis besar.
Adapun dalam perintah memutuskan hukum dengan adil menurut Sayyid
Quthb yaitu bahwasannya keadilan itu menyeluruh untuk seluruh manusia tidak
60
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sebatas antara sesama kaum muslimin dan terhadap ahli kitab saja.Keadilan
merupakan hak seluruh manusia, hanya karena dia sebagai manusia.Maka
identitasnya sebagai manusia inilah yang membuatnya berhak atas keadilan
menurut manhaj Rabbani. Keadilan itu tidak memandang status dan jenis manusia
tersebut baik dia muslim atau kafir, teman atau lawan, orang berkulit hitam atau
putih, baik orang Arab ataupun Ajam (non-Arab).62

c) Mengembalikan Perkara Kepada Allah dan Rasulullah

ِ َّس
ِ َط لو ا أ
ِ
ألم ِـ ِمنْ ُ ْ فَِإ ْن اَـنَ َز ْ ُ ْ ِِف َش ْـ ٍء
َ َط ُلو َّساـ ُس
ْ ول َأُ ِِل
َ ين
َ َ ُ آمنُو أ
َ يَ أَيـُّ َه اذ

ِ ِ ول ِ ْن ُ نْ اـُؤِمنو َن ِ اِ اْ ـوِم
ِ فَــُّد ه ِ َ اِ َّساـس
َح َل ُن اَأْ ِي
ُ ْ ُْ
َ اخ ِـ ذَا
ْ ك َخْـٌـ َأ
ُ ُ
ُ َ
َْ َ
)ٜ٘(

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah
Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara
kalian.Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka
kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur‟an) dan Rasul (sunnahnya), jika
kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian.Yang demikian itu, lebih
utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (an-Nisâ‟/4: 59)
Pada ayat yang lalu Sayyid Quthb memaparkan bahwa manusia adalah
pemegang amanah terberat di muka bumi ini. Mereka akan menempuh jalan dan
cara masing-masing dalam mengemban amanah ini sesuai dengan jalan yang
dipilih oleh akalnya masing-masing.
Menurutnya, manusia tidak akan pernah berjalan dengan satu ide, karena
setiap individunya memiliki akal yang berbeda-beda dalam menerjemahkan jalan
hidup yang dipilihnya. Maka agar terciptanya kebersamaan dalam melangkah
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diperlukanlah sosok yang mempu menuntun akal-akal tersebut kepada jalan yang
benar. Sayyid Quthb menyebut sosok tersebut sebagai “timbangan yang mantap
agar menjadi tempat kembalinya akal, pikiran dan pemahaman manusia.”
Sesungguhnya akal manusia memiliki pertimbangan dan penilaian
karena ia adalah salah satu alat ntuk mengetahui dan alat petunjuk pada
manusia. Hal ini adalah benar.Akan tetapi, akal manusia adalah akal
perseorangan dan masyarakat yagn hidup dalam suatu lingkungan tertentu,
yang terpengaruh oleh berbagai macam pengaruh. Di sana tidak ada yang
disebut “akal manusia” secara mutlak, tetapi yang ada adalah akalku dan
akalmu, fikiran si fulan dan si anu, atau pemikiran sejumlah orang di suatu
tempat dan di suatu masa. Semua ini tidak lepas dari berbagai pengaruh
yang bermacam-macam, yang menyebabkannya cenderung ke sini atau ke
sana.
Oleh karena itu, harus ada pertimbangan yang mantap dan menjadi
rujukan semua akal pikiran yang beraneka ragam, sehingga akal dan
pikiran itu akan mengetahui sejauh mana kesalahan dan kebenarannya
dalam memutuskan hukum-hukum dan pola pikirnya, sejauh mana
kebohongan dan kelebihannya, atau sejauh mana kekurangan dan
keterbatasan hukum-hukum dan persepsinya. Penilaian akal manusia di
sini juga sebgai alat bagi manusia untuk mengetahui bobot keputusannya
dengan menggunakan timbangan yang mantap dan tidak akan pernah
cenderung kepada keinginan hawa nafsu serta tidak akan terpengaruh oleh
aneka macam pengaruh.
Allah wajib ditaati diantara otoritas-Nya yaitu membuat syari‟at.
Orang-orang yang taat pada Allah wajib mengikuti Rasulullah sebagai
sosok yang membawa dan menyampaikan risalah tersebut, maka sunnah
dan keputusan Rasulullah saw adalah bagian dari syariat Allah yang wajib
dilaksanakan. Ketaatan dan pelaksanaan syari‟at ini merupakan pertanda
keberadaan Iman dalam diri seseorang.
Sesungguhnya kedaulatan hukum itu hanya milik Allah, bagi
kehidupan manusia, dalam urusan yang besar maupun yang kecil.Untuk
semua itu, Allah telah membuat syariat yang dituangkan-Nya dalam AlQur‟an dan diutus-Nya Rasul -yang tak pernah berbicara dengan
memperturutkan hawa nafsunya- untuk menjelaskannya kepada
manusia.Oleh karena itu, syariat Rasulullah SAW termasuk syariat Allah.63
Ulul amri menurut Sayyid Quthb seperti yang dijelaskan dalam al-Qurân
“serta ulil amri di antara kamu” yaitu ulil amri dari kalangan orang-orang mukmin
yang telah memenuhi syarat dan juga yang taat pada Allah dan Rasul-Nya.
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Adapun mengenai ulil amri, nash tersebut menjelaskan siapa
mereka itu, “serta ulil amri di antara kamu.”
Maksudnya, ulil amri dari kalangan orang-orang mukmin sendiri,
yang telah memenuhi syarat iman dan batasan Islam yang dijelaskan
dalam ayat itu, yaitu ulil amri yang taat kepada Allah dan Rasul. Juga ulil
amri yang mengesakan Allah SWT sebagai pemilik kedaulatan hukum dan
hak membuat syariat bagi seluruh manusia, menerima hukum dari-Nya
saja (sebagai sumber dari segala sumber hukum) sebagaimana ditetapkan
dalam nash, serta mengembalikan kepada-Nya segala urusan yang
diperselisihkan oleh akal pikiran dan pemahaman mereka-yang tidak
terdapat nash padanya- untuk menerapkan perinsip-prinsip umum yang
terdapat dalam nash.64
Dalam ukuran ketaatan pada ulil amri, Sayyid Quthb mengutip beberapa
hadits shahih, yaitu:
1. Diriwayatkan dalam Shahih Bukhari dan Muslim dari al-A‟masyi,
sabda Nabi SAW,

ِ َِّسَنَ اطَّس ُ ِِف اـلـ
ف
َ
ْ ُ َْ
“Sesungguhnya ketaatan itu hanyalah dalam yang ma‟ruf”
2. Diriwayatkan dalam Shahihain juga dari Yahya al-Qaththan, sabda
Nabi SAW,

ِ  م ََل يـ ْؤمـ ِِبَل،ال ع اطَّس ُ َ اــِء اـلِ ِ فِ أَح َّس أَ َ ِـه
َ َ فَِإ َذ أ ََمَـ ف،ٍ َص
ْ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ ْ ْ ُ َْ َ َ َ ُ ْ َّس
َ َ َََسْ َع ََ ط
“Wajib atas orang muslim untuk mendengar apa yang ia sukai
atau tidak sukai, asalkan tidak diperintah berbuat maksiat.Apabila
diperintahkan kepada maksiat, maka tidak boleh mendengar dan
menaatinya sama sekali.”
3. Imam Muslim meriwayatkan dari Ummul Hashiin, sabda Nabi SAW,

ِ  ِ َْسلو اَو أ،ِاَ ِو سُـل ِ ل َ ُ ٌ يـ ُو ُد ُ ِ َِ ِ ا
َطْـ ُل ْو
َ ُ ْ َُ
ْ ْ َ َْ ْ ْ َ َ ْ ْ َ
“Seandainya seorang budak diangkat sebagai pemimpinmu untuk
memimpin kamu dengan kitab Allah, maka dengarkan dan taatilah dia!”
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Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa manhaj/kaidah
kehidupan Islami yang disampaikan Sayyid Quthb ialah bahwasannya Allah
memerintahkan umat manusia untuk taat pada aturan-Nya (syariat-Nya) yang
dibawa oleh Rasulullah dan taat pula pada uli al-amri yang beriman dengan
catatan selama uli al-amri tersebut memerintahkan pada kebaikan dan menjauhi
maksiat atau hal-hal yang menyimpang dari syariat Allah.

d) Musyawarah

ِ
ِِ ٍِ
َ ِت فَلًّ َغ
َ ظ اْ َ ْ ِ نْـ َفضُّو ِم ْن َح ْوا
ُ ْ َك ف
َ ْفَِ َ َر ْ َ م َن ا ان
َ ْت َهلُ ْ َ اَ ْو ُ ن
ْ ف َنْـ ُه
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ت فَـَـ َوَّس ْل َ َ ا ِ َّسن اَ ُُي ُّ اْ ُ َـ َوِّب
َ ألم ِـ فَِإذَ َ َزْم
ْ َ ْسَـغْف ْـ َهلُ ْ َ َش ِْرُى ْ ِِف
)ٜٔ٘(
“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah
lembut terhadap mereka.Sekiranya engkau bersikap keras, tentulah
mereka menjauhkan diri dari sekitarmu.Karena itu maafkanlah mereka
dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan
mereka dalam urusan itu.Kemudian, apabila engkau telah membulatkan
tekad, maka bertawakallah kepada Allah.Sungguh, Allah mencintai orang
yang bertawakkal.” (Ali „Imran/3: 159)
Ayat ini berkisah tentang perjuangan Rasulullah saw bersama para sahabat
yang bersemangat saat maju berperang dalam ghazwah Uhud. Kaum Muslimin
sangat bersemangat untuk perang, namun disebagian pasukan terdapat guncangan
sampai ada sepertiga yang pulang dari medan sebelum berperang. Ditambah lagi
pelanggaran mereka terhadap perintah Rasulullah dikarenakan tergiur dengan
harta rampasan dan saat suasana berbalik memburuk, mereka kabur meniggalkan
Rasulullah saw dibelakang bersama sebagian kecil pasukan, bahkan beliau sampai
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menanggung luka. Meski demikian beliau tetap bersabar, memanggil-manggil
mereka, tetapi tidak ada yang menoleh kepada beliau seorang pun.
Menurut Sayyid Quthb ayat ini sebagai penghibur Nabi, dan agar ia
memenangkan kelemah lembutan di atas emosi dalam menyelesaikan masalah ini.
Karena sifat lemah lembut, sabar dan penyayang yang dimilikinya adalah akhlak
mulia yang sengaja Allah tanamkan dalam dirinya agar manusia dapat belajar dari
beliau dan merasakan rahmat ilahi yang luar biasa tersebut.
Firman ini ditujukan kepada Rasulullah Saw untuk menenangkan
dan menyenangkan hati beliau, dan ditujukan kepada kaum muslimin
untuk menyadarkan mereka terhadap nikmat Allah atas mereka.
Diingatkan-Nya kepada beliau dan kepada mereka akan rahmat Allah yang
terlukis di dalam akhlak beliau yang mulia dan penyayang, yang menjadi
tambatan hati para pengikut beliau. Hal itu dimaksudkan untuk
memfokuskan perhatian kepada rahmat yang tersimpan dalam hati beliau
sehingga bekas-bekasnya dapat mengungguli tindakan mereka terhadap
beliau dan mereka dapat merasakan hakikat nikmat Ilahi yang berupa nabi
yang penyayang ini.Kemudian diserunya mereka, dimaafkannya kesalahan
mereka, dan dimintakannya ampunan kepada Allah bagi mereka.Diajaknya
mereka bermusyawarah dalam menghadapi urusan ini, sebagaimana beliau
bisa bermusyawarah dalam menghadapi urusan ini, sebagaimana beliau
biasa bermusyawarah dengan mereka, dengan tidak terpengaruh emosinya
terhadap hasil-hasil musyawarah itu yang dapat membatalkan prinsip yang
asasi dalam kehidupan Islami.65
“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut
terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras, tentulah mereka menjauhkan
diri dari sekitarmu...”
Sayyid Quthb menjelaskan tentang sifat manusia yang sesungguhnya. Ia
berpendapat bahwasannya manusia itu sangat mengharapkan sosok pengayom
yang tegas, namun lemah lembut lagi penyayang. Dan hal ini tercermin dalam
kepribadian Rasulullah. Jika seorang pemimpin itu bersikap keras dan otoriter
65

192

Sayyid Quthb, Tafsîr Fî Zhilâl al-Qurân, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), jil. 2, h.

81

maka jelaslah sudah manusia itu akan benci bahkan menjauh dari pemimpin
tersebut.
Inilah gambaran sifat dan sikap Rasulullah saw yang harus kita teladani
sebagai umatnya. Beliau tidak pernah marah atau mengedepankan emosi dalam
pergaulannya terhadap orang yang bersalah sekalipun. Setiap orang yang bertemu
dengan Rasulullah saw pastilah akan menemukan wajah beliau yang cerah karena
senyumnya yang meneduhkan hati, tutur katanya yang santun dan halus dapat
membuat setiap orang terkagum pada beliau dan merasa nyaman saat berada dekat
dengannya.
“....Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk
mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu....”
Dengan nash yang tegas ini, “Dan bermusyawarahlah dengan
mereka dalam urusan itu”, Islam menetapkan prinsip ini dalam sistem
pemerintahan hingga Muhammad Rasulullah Saw sendiri melakukannya.
Ini adalah nash yang pasti dan tidak meninggalkan keraguan dalam hati
umat Islam bahwa syura merupakan mabda‟ asasi „prinsip dasar‟di mana
nizham Islam tidak ditegakkan diatas prinsip lain. Adapun bentuk syura
beserta implementasinya, adalah persoalan teknis yang dapat berkembang
sesuai dengan aturan yang berlaku di kalangan umat dan kondisi yang
melingkupi kehidupannya. Maka, semua bentuk dan cara yang dapat
merealisasikan syura, bukan sekadar simbol lahiriyahnya saja, adalah dari
Islam.66
Turunnya ayat ini dengan membawa perintah untuk musyawarah
memberikan

dampak

yang

signifikan

dalam

kehidupan

umat

Islam

selanjutnya.Karena kekalahan dan keteledoran dalam perang Uhud ini
memberikan

pelajaran

yang

sangat

membekas

dalam

kenangan

umat

Islam.dikisahkan bahwa sebelum berperang, umat Islam telah bermusyawarah
untuk menentukan strategi berperang saat itu. Sebagian golongan berkeinginan
66

Ibid., h. 193

82

untuk keluar dari Madinah untuk menyerang, dan sebagian lainnya memilih untuk
bertahan dalam kota dan menyerang kaum kafir saat masuk jalan kota, Rasulullah
pun sependapat untuk bertahan. Namun ternyata suara sahabat untuk menyerang
ke luar kota lebih banyak dari pada yang bertahan. Maka, Rasulullah saw pun
menyetujui usulan tersebut yaitu untuk menyerang ke luar kota Madinah.
Sebenarnya Rasulullah tahu betul tentang apa yang akan terjadi pada umat
Islam jikamenyerang keluar dari kota madinah, karena menurut strategi perang
saat itu medan dan kondisi pasukan tidaklah menguntungkan. Beliau pun
mengetahui musibah yang akan menimpa umat Islam dalam peperangan ini
melalui ru‟yah al-shadiqah yang dia terima. Namun, untuk menghargai hasil
musyawarah maka beliau menyetujui pendapat itu, bahkan beliau bergegas pulang
untuk mengambil pakaian perangnya. 67
Sayyid Quthb berpendapat bahwa dengan melalui peristiwa ini Allah
mendidik manusia dan umat Islam arti dari belajar dari pengalaman, apalagi pada
masa itu umat Islam masih lemah dan belum berkembang besar. Allah
mengajarkan umat Islam untuk mengambil hikmah dari sekian banyak peristiwaperistiwa, tidak hanya yang manis dan indah namun juga perlu mengambil
pelajaran dari peristiwa yang pahit dan menyedihkan. Sehingga kelak di kemudian
hari dapat mengambil langkah yang lebih baik dan tepat setelah mengaca pada
pengalaman pahit tersebut.
“Kerugian-kerugian itu tidak begitu penting apabila peristiwa itu
menghasilkan umat yang terlatih, mengerti dan mampu memikul tanggung
jawab.Membatasi kekeliruan, salah langkah, dan kerugian-kerugian dalam
kehidupan umat bukanlah sesuatu yang harus mereka lakukan, apabila
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hasilnya justru menjadikan mereka seperti anak kecil di bawah kendali
perintah.Tindakan semacam itu hanya melindungi mereka dari kerugian
materiil dan mendapatkan hasil yang bersifat materiil pula. Akan tetapi,
merugikan jiwa, eksistensi, pendidikan dan menggagalkan pelatihan untuk
menghadapi kehidupan nyata, seperti anak kecil yang dilarang berjalan misalnya- karena akan menyebabkan sering terpeleset, jatuh, atau
menyebabkan banyak berjalan ke sana ke mari.”
“....Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka
bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakkal
kepada-Nya.”
Menurut Sayyid Quthb tentang urgensi syura ialah membolak-balik
pemikiran dan memilih pandangan yang diajukan.Apabila sudah sampai batas ini,
maka selesailah putaran syura dan tibalah tahap pelaksanaan dengan penuh tekad
dan semangat, dengan bertawakkal pada Allah, menghubungkan urusan kepada
kadar-Nya,

bagaimanapun

hasilnya

nanti.

Menurutnya,

tawakkal

atau

menyerahkan segala hasil usaha kepada Allah swt adalah sebuah tabiat yang
sangat disukai oleh Allah swt dari hamba-Nya, bahkan ini adalah ciri khas orang
yang beriman.
“...Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakkal kepada-Nya.”
Tabiat yang disukai oleh Allah dan disukai pelakunya oleh-Nya
ialah tabiat yang seharusnya diminati oleh orang-orang mukmin, bahkan
menjadi ciri khas orang-orang yang beriman.Tawakkal kepada Allah dan
mengembalikan segala urusan kepada-Nya pada akhirnya adalah garis
perimbangan terakhir dalam tashawwur Islami dan dalam kehidupan
islami. Ini adalah hubungan dengan hakikat yang besar, yaitu hakiat bahwa
kembali segala urusan adalah kepada Allah dan bahwa Allah berbuat
terhadap apa yang dikehendaki-Nya.68

ِ َّس
)ٖٛ( ورى َـْـنَـ ُه ْ َِِمَّس َرَزاْـنَ ُى ْ يـُْن ِف ُو َن
ين ْسَ َج ُو اَِـِّبِّبِ ْ َأَاَ ُمو َّس
َ اص َة َأ َْم ُـُى ْ ُش
َ َ اذ
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“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan, dan
melaksanakan

shalat,

sedangkan

urusan

mereka

(diputuskan)

dengan

musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang
Kami berikan kepada mereka.” (QS. al-Syûrâ /42: 38)

ِ َّس
..... ْ ِين ْسَ َج ُو اَِـِّبِّب
َ َ اذ
“Dan orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya....”
Sayyid Quthb menafsirkan ayat ini, bahwasannya ini dalah cara orang
beriman tuk selalu merespon Allah secara total. Mereka akan menghilangkan
rintangan yang menghalangi mereka dari Allah, halangan itu tidak lain adalah
hawa nafsu dan syahwat dengan segala kecenderungan juga hal-hal yang lahir dari
hawa nafsu tersebut. Jika seseorang telah terlepas dari hawa nafsunya, maka ia
akan mendapati bahwa Allah membuka jalan untuknya agar menuju rahmatNya.69Inilah pengertian merespon Allah secara umum. Kemudian pengertian ini
dirinci lagi seperti berikut.

.... اص َة
 َأَاَ ُمو َّس....
“...Dan mereka mendirikan shalat...”
Sayyid Quthb berpendapat bahwa dalam agama ini, shalat memiliki
kedudukan yang tinggi.Shalat merupakan sendi kedua setelah sendi pertama
agama, yaitu pengakuan bahwa tiada tuhan kecuali Allah dan bahwa Muhammad
adalah Rasul Allah.Shalat merupakan komunikasi antara hamba dan Allah.Shalat
merupakan fenomena kesetaraan hamba dalam satu barisan, dalam ruku‟ dan
69
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sujud. Kepala yang satu tidak boleh tinggi dari kepala yang lain dan kaki satu
tidak boleh maju daripada kaki yang lain.70
Mungkin karena aspek kesetaraaan itulah, maka sifat shalat diikuti dengan
sifat bermusyawarah, sebelum menyajikan sifat berzakat,

.... ْ ورى َـْـنَـ ُه
َ  َأ َْم ُـُى ْ ُش....
“...Sedangkan urusan mereka (diputuskan dengan musyawarah diantara
mereka)...”
Ayat itu merupakan ayat Makkiyah, menandakan bahwa budaya
musyawarah telah ada sebelum pemerintahan Islam terbentuk.Ini artinya, budaya
musyawarah sudah lama ada dalam forum sekecil apapun baik musyawarah dalam
skala rumah tangga atau pun suku. Adapun teknis pelaksanaan musyawarah tidak
disebutkan dalam al-Qurân karena musyawarah tersebut menyesuaikan kondisi
yang ada dalam masyarakat yang melaksanakannya.

....  َِِمَّس َرَزاْـنَ ُى ْ يـُْن ِف ُو َن....

“...dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan
kepada mereka.” (QS. al-Syûrâ/42: 38)
Infak merupakan alat pembersih diri dan kalbu dari penyakit materil,
panyakit kikir, kebanggaan atas kepemilikan, dan agar percaya bahwa semua yang
dimilikinya bersumber dari sisi Allah.Maka dengan berinfak berarti menghargai

harta pemberian Allah untuk kepentingan yang lebih luas dalam bermuamalah
sehingga sempurnalah konsep keimanan dalam diri seseorang itu.
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e) Menyeru Kepada Jalan Allah

ِ
ِ
ك ُى َو
َ َح َل ُن ِ َّسن َرَّس
ْ َ َج د ْهلُ ْ ِ اَّسِِت ى َـ أ

ِ َك ِ ْاِ ْ ِ اْ و ِلَِ ْالن
َ ْداُ ِ َ َسِ ِل َرِّب
َْ َ َ
ََ

ِ ِ
ِِ ِ
)ٕٔ٘( ين
َ أَ ْ َ ُ ِِبَ ْن
َ َض َّسل َ ْن َس و َ ُى َو أَ ْ َ ُ اْ ُ ْه

“Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan
pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.
Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang
tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang yang
mendapat petunjuk.” (QS. al-Nahl: 125)
Menurut Sayyid Quthb ini adalah manhaj bagi para Rasul yang membawa
risâlah ilâhiah. Allah tidak sekadar memerintahkan untuk berdakwah semata,
namun Dia pun menentukan wasilah-wasilah (sarana-sarana) dan metodemetodenya. Berikut penjelasan tentang dakwah yang dilakukan oleh para nabi dan
rasul.71
Dakwah di sini bermakna seruan untuk menuju pada jalan (ajaran) Allah.
Bukan karena pribadi dai. Tidak ada kewajiban lain dari dai selain menyeru
kepada jalan Allah yang lurus, dan tidak ada yang boleh diharapkan dari seorang
dai melainkan hanya pahala dari Allah semata. Adapun metode yang diajarkan
Allah dalam berdakwah melalui ayat ini menggunakan tiga metode yaitu dengan
hikmah, dengan mau‟izhah hasanah, dan dengan penolakan/bantahan dengan cara
yang baik.
Berdakwah dengan hikmah, harus menguasai (zurûf) mad‟ûn-nya
serta batasan-batasan yang disampaikan setiap kali ia menjelaskan kepada
mereka. Agar mereka tidak menemukan kesulitan dalam memahami ajaran
dai tersebut. Keberagaman hikmah yang diajarkan pun harus disesuaikan
dengan konsekwensi-konsekwensinya. Jangan sampai berlebihan dalam
71
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hamasah „semangat‟, indifâ‟ „motivasi‟, dan ghîrah, sehingga ia
melupakan sisi hikmah dari dakwah itu.
Berdakwah juga dengan mau‟izah hasanah nasehat yang baik yang
bisa menembus hati manusia dengan lembut dan dapat diserap oleh hati
nurani dengan halus.Bukan dengan bentakan dan kekerasan tanpa ada
maksud yang jelas. Begitu pula tidak dengan cara membeberkan
kesalahan-kesalahan yang kadang terjadi tanpa disadari atau lantaran ingin
bermaksud baik. Karena kelembutan dalam memberikan nasihat akan lebih
banyak menunjukkan yang bingung, menjinakkan hati yang benci, dan
memberikan banyak kebaikan ketimbang bentakan, gertakan dan celaan.
Berdakwah juga perlu debat untuk mempertahankan dan membela
argumen sendiri, maka berdebatlah dengan cara yang baik. Berdebat tanpa
ada tindakan yang menzhalimi orang yang menentang ataupun sikap
peremehan dan pencelaan terhadapnya. Sehingga, seorang dai merasa
tenang dan merasakan bahwa tujuannya berdakwah bukanlah untuk
mengalahkan orang lain dalam berdebat. Akan tetapi, untuk menyadarkan
dan menyampaikan kebenaran kepadanya. Adalah lumrah manusia
memiliki sikap sombong dan teguh dengan keyakinannya, akan tetapi cara
ini lebih baik dalam meleburkan rasa sombong dan arogansi tersebut,
dengan cara ini pula dapat meredakan keangkuhan lawan debat tersebut. Ia
tidak akan merasa dilecehkan atau diremehkan, sebaliknya ia akan
mereasa dihormati dan dihargai argumennya, sehingga terbukalah jalan
fikiran dan hatinya dalam menimbang-nimbang argumen yang
ditentangnya tadi.
Agar seseorang dai dapat mengendalikan semangat dan
motivasinya, Allah memberitakan bahwa segala keputusan dan hasil ada di
tangan-Nya. Oleh karena hidayah itu datangnya hanya dari Allah semata.
Sehingga tugas seorang dai setelah menyeru ialah menyerahkan segala
hasil dakwahnya kepada Allah. Konteks ayat al-Qurân ini memberikan
petunjuk bahwa Allah lah yang lebih mengetahui siapa saja yang tersesat
dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang
mendapat petunjuk.
Akan tetapi jika terjadi hal yang tak diinginkan kepada penyeru
dakwah boleh saja ada tindakan untuk membalas keburukan tersebut,
namun balasan tersebut bukanlah untuk menyakiti atau menghancurkan
lawan, melainakan dengan sekadar memberi pelajaran bagi mereka
secukupnya tanpa dilandasi oleh hawa nafsu. Sikap permusuhan adalah
perbuatan mempertahankan kehormatan yang haq dan penangkal untuk
mengalahkan yang bathil.Asalkan saja penggunaan sikap membalas itu
tidak melampaui batas seperti mempermainkannya atau mencelakakannya.
Allah tidak akan membiarkan dakwahnya diremehkan tanpa ada
yang membela. Orang-orang yangberiman kepada Allah tidak menerima
penghinaan/penganiayaan begitu saja sementara mereka adalah dai-dai
Allah dan „izzah hanya milik Allah semuanya.Kemudian mereka adalah
para pengemban amanah untuk menegakkan al-haq di muka bumi ini,
mewujudkan keadilan di tengah-tengah manusia, dan memimpin umat
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manusia ke jalan yang lurus. Bagaimana mereka akan bangkit kalau
mereka dibalas tapi tidak membalas, disakiti tapi tidak membalas? 72

ِ ُ ْن خ ــ أ َّسُم ٍ أُخ ِـجت اِ نَّس ِس اَأْمـ َن ِ اْ لـ
ف َ اَـنْـ َه ْو َن َ ِن اْ ُ ْن َ ِـ َ اُـ ْؤِمنُو َن ِ اِ َ اَ ْو
ْ َ ْ
ُْ َ
ُُ
ََْ ْ ُ
)ٔٔٓ( آم َن أ َْى ُل اْ َِ ِ اَ َ َن َخْـًـ َهلُ ْ ِمنْـ ُه ُ اْ ُ ْؤِمنُو َن َأَ ْ ثَـ ُـُى ُ اْ َف ِس ُو َن
َ
“Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia,
menyuruh kepada yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan
beriman kepada Allah.Sekiranya ahli kitab beriman, tentukah itu lebih
baik bagi mereka.Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan
mereka adalah orang-orang yang fasik.” (QS. Ali „Imran:110)
Menurut Sayyid Quthb ayat ini berbicara tentang hakikat jati diri kaum
muslimin sesungguhnya yang merupakan tugas utama keberadaan mereka di
dunia ini yaitu amar ma‟rûf nahi munkar, menyeru seluruh manusia kepada
kebaikan dan mencegah mereka dari perbuatan keburukan baik yang mereka
lakukan sendiri maupun yang dilakukan oleh kaum lain terhadap mereka. Ayat ini
meletakkan kewajiban kewajiban yang berat di atas pundak kaum muslimin di
muka bumi, sesuai dengan kemuliaan dan ketinggian kedudukan jamaah ini, dan
sesuai dengan posisi istimewanya yang tidak dapat dicapai oleh kelompok
manusia lain,73
“Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh
kepada yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah.”
Sayyid Quthb menerangkan bahwa ini adalah persoalan yang harus
disadari oleh seluruh umat Islam, agar mereka mengetahui hakikat diri dan nilai
mereka, dan mengerti bahwa sesungguhnya mereka itu dilahirkan untuk maju ke
72
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garis depan dan memegang kendali kepemimpinan, karena mereka adalah umat
terbaik. Allah menghendaki agar kepemimpinan di bumi ini adalah untuk
diarahkan kepada hal-hal kebaikan, bukan untuk menciptakan keburukan. Oleh
karena itu hendaknya kepemimpinan janganlah sampai jatuh di tangan kaum lain
terlebih kaum jahiliyah. Kepemimpinan hanya layak bagi umat Islam, kamu
mukminin karena merekalah yang sebenarnya memiliki tanggungjawab langsung
dari Allah untuk maju ke depan dan membimbing umat manusia ke jalan yang
benar yaitu jalan yang lurus yang tak terdapat kemungkaran di dalamnya.
Kalimat “Khairu Ummah” umat terbaik disini adalah pengakuan yang
langsung disampaikan Allah untuk umat Islam. Berbeda dengan ahlul kitab yang
mengakui dirinya sendiri “Kami adalah putra-putra Allah dan kekasih-Nya”.
Status terbaik di sini adalah karena umat Islam telah dibekali akidah, akhlak,
pengetahuan, dan ilmu yang benar dari ajaran Allah. Dengan berbekal iman dan
pendidikan dari Allah maka umat Islam siap untuk memegang kepemimpinan
ini.74
Dalam menafsirkan ayat ini Sayyid Quthb mengutip beberapa hadits yang
berkaitan dengan amar ma‟rûf nahi munkar,75 sebagai penekanan akan wajibnya
seorang muslim untuk mengemban tanggungjawab yang berat ini. Di antaranya
yaitu:
Dari Abu Said al-Khudri ra., dia berkata “Saya mendengar Rasulullah saw.
bersabda:
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“Barangsiapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka
hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya.Jika tidak mampu, maka
hendaklah dengan lisannya.Dan jika tidak mampu, maka hendaklah
dengan hatinya.Ini merupakan (amalan) iman yang paling lemah.” (HR.
Muslim)
Dari Hudzaifah ra.dia berkata; “Rasulullah saw bersabda:
“Demi Allah yang jiwaku dalam genggaman-Nya.Hendaknya benar-benar
kamu perintahkan (manusia) kepada kebaikan dan kamu cegah (mereka) dari
berbuat kemungkaran. Atau kalau tidak, maka Allah akan menimpakan azab
kepada kamu. Kemudian kamu berdoa kepada-Nya, tetapi Dia sudah tidak mau
mengabulkan do‟amu lagi.” (HR. Tirmidzi)
Dari Abu Said al-Khudri ra., dia berkata “Rasulullah saw. bersabda:
“Sesungguhnya di antara jihad yang paling besar ialah berkata benar
kepada penguasa yang zalim.” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi)
Dengan demikian sudah merupakan suatu kewajiban dan tugas utama bagi
umat Islam utnuk menebarkan kebaikan dan mencegah keburukan di muka bumi
ini, yang mana inilah bukti rahmatan li al-„âlamîn yang merupakan tujuan
dilahirkannya umat Islam di muka bumi.

ِ جل ْنَ ى أَئِ َّس ً يـه ُ َن ِأَم ِـنَ أَ ح ـنَ ِاَ ِه فِلل ْخل ــ
اص ةِ َ ِيَ ءَ َّسازَ ةِ َ َ نُو
ت َ ِاَ َم َّس
َْ
ْ ُ ََ َ
َ َْ َ ْ ْ ْ ْ َ ْ َ ْ
ِِ
)ٖٚ( ين
َ َ َاَن

“Dan Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin yang
memberi petunjuk dengan perintah kami dan telah kami wahyukan kepada
mereka untuk mengerjakan kebaikan, mendirikan shalat, menunaikan
zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah.”(QS. alAnbiyâ‟:73)
Ayat ini adalah kelanjutan tentang kisah nabi Ibrahim as yang telah

dijelaskan sebelumnya bahwa Nabi Ibrahim as hijrah dari Makkah. Beliau
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meninggalkan istrinya Siti Hajar, anaknya Nabi Ismail as, dan juga kaumnya.
Maka Allah memberikan ganti atas pengorbanannya dengan keluarga yang lebih
baik yaitu dengan anaknya yang bernama Nabi Ishaq as dan cucunya Nabi Ya‟qub
as yang kelak dari garis keturunan inilah lahir generasi para nabi yang akan
memimpin umat manusia.
“Aimmah” di sini diartikan oleh Sayyid Quthb sebagai pemimpin yang
menuntun manusia dengan petunjuk dari Allah yang diberikan kepadanya
(pemimpin yang diberi petunjuk dari Allah karena ketaatannya). Adapun petunjuk
Allah tersebut yaitu berupa perintah untuk melakukan perbuatan baik baik dengan
berbagai macam bentuknya, mendirikan shalat menunaikan zakat, dan mereka
sangat taat beribadah kepada Allah.76
Sayyid Quthb menambahkan kesan untuk ayat ini, bahwa ini adalah suatu
ganti yang indah yang dianugerahkan kepada Nabi Ibrahim atas pengorbanannya
serta barokah atas beliau dan keluarganya dikarenakan ketaatan mereka terhadap
ajaran dan perintah Allah.
Allah telah memilih dari keturunannya beberapa pemimpin yang
menuntun manusia dengan perintah dari Allah.Diwahyukan kepada mereka agar
melakukan perbuatan baik dengan berbagai macam bentuknya, mendirikan shalat
menunaikan zakat, dan mereka sangat taat beribadah kepada Allah. Sungguh suatu
ganti yang sangat indah dan balasan yang menakjubkan.Alangkah baiknya
kesudahan yang dianugerahkan Allah kepada Nabi Ibrahim AS. Allah telah
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mengujinya dengan kemudharatan dan dia bersabar atasnya, maka pantaslah
balasannya kemuliaan yang serasi dengan kesabaran yang baik. 77

f) Bekerja Keras dan Kreatif

ِاُ ِل ُو فَل ــى ا َ ُ رسواُو اْ ؤِمنُو َن س ــُّد َن ِ َ َِل اْغَ ِ اشَّسه دة
ْ ُ َ ُ ُ ََ ْ َ َ ُ َََ َ ْ َ
ََ َ ْ
َ
َُ َ َ
)ٔٓ٘( فَـُـنَِّبُ ُ ْ ِِبَ ُ نُْ ْ اَـ ْل َ ُو َن

“Dan katakanlah : Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya
serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Kamu akan
dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang gaib dan yang
nyata. Lalu, diberitakan-Nya kepadamu apa yang telah kamu
kerjakan.”(Taubah: 105)

Ayat ini memiliki kaitan dengan ayat-ayat sebelumnya yang menceritakan
tentang penyesalan orang-orang mukmin yang merasa berdosa karena tidak ikut
berperang bersama Rasulullah pada perang Tabuk. Mereka adalah Abu Lubabah
dan beberapa sahabat lainnya. Karena penyesalan ini mereka menghukum diri
mereka sendiri dengan mengikat diri mereka di tiang masjid, dan tidak akan
melepaskannya kecuali Rasulullah sendiri yang melepaskannya. Tetapi Rasulullah
tidak akan melepasnya kecuali setelah dapat izin dari Allah. Setelah dimaafkan
oleh Allah dan dilepaslah ikatan tersebut, lantas tidak dibiarkan begitu saja
melainkan bersyarat, yaitu agar mereka juga membayar zakat sebagai
pembersihan dari dosa tersebut dan juga melakukan banyak perbuatan shaleh
sebagai bukti taubat.
Hal itu karena manhaj Islâmi adalah manhaj aqîdah dan amal yang
menjadi bukti akidah itu. Tanda kesungguhan taubat mereka itu berarti adalah
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amal yang tampak yang dilihat oleh Allah, Rasul-Nya dan kaum mukminin.
Sedangkan di akhirat, mereka diserahkan kepada Allah yang Maha Mengetahui
apa yang gaib dan yang tak terlihat, yang mengetahui apa yang dikerjakan oleh
anggota tubuh dan yang tersimpan dalam hati.
Penyesalan dan taubat bukanlah akhir dari segalanya.Namun, berikutnya
haruslah ada amal yang mengikuti penyesalan dan taubat itu. Maka, amal itulah
yang

akanmembenarkan

atau

mendustai

perasaan-perasaan

kejiwaannya,

memperdalamnya, atau malah menghancurkannya. Setelah sebelumnya mencapai
kebeningannya.
Sayyid Quthb menambahkan bahwa Islam adalah manhaj kehidupan yang
realistis, yang tak cukup sekadar perasaan dan niat saja, selama tidak berubah
menjadi tindakan nyata. Niat yang baik merupakan tempat tersendiri, namun ia
sendiri tidak menjadi gantungan hukum atau balasan. Tapi, ia dihitung bersama
dengan amal perbuatan, sehingga niat itu menjadi penentu amal perbuatan. Inilah
makna hadits, “Segala amal perbuatan itu ditentukan oleh niat.” Amal perbuatan
itu juga diperhatikan tak sekadar niat!78
Maka ayat ini adalah perintah bagi mereka dan juga bagi umat mukmin
agar banyak-banyak berbuat shaleh dan menebarkan kebajikan kepada sesama.
Karena perbuatan shaleh di dunia itu memiliki dampak kebaikan yang besar di
mata Allah, Rasulullah dan orang-orang mukmin tentunya.

g) Berkata Jujur dan Menepati Janji
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ِ
ِِ
ِ
ض َْْمَوُ َ ِمنْـ ُه ْ َم ْن يَـْنَ ِل ُـ
َ َص َ اُو َم َ َى ُ اَ َ َْو فَ ِ نْـ ُه ْ َم ْن ا
َ م َن اْ ُ ْؤمن َ ِر َج ٌل
ِِ
ِ ِ ِ ِ ِ م َّس اُو اَـ ِي ( ٖٕ)اِ ج ِزي ا َّس
ْ َ ََ
ُ َ َْ
َْاص دا َ ص ْ ا ِه ْ َ يـُ َل ِّبذ َ اْ ُ نَ ف َ ِ ْن َش ءَ أ
ِ ِ
)ٕٗ( ً ور َرِح
ً يَـُو َ َ َْه ْ َّسن اَ َ َن َغ ُف
“Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang
menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah; maka di antara
mereka ada yang gugur.Dan di antara mereka ada yang menunggununggu dan mereka sedikit pun tidak mengubah (janjinya).Supaya Allah
memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena
kebenarannya dan menyiksa orang munafik jika dikehendaki-Nya, atau
menerima taubat mereka.Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun
lagi Maha Penyayang.” (al-Ahzab 23-24)
Ayat ini merupakan kelanjutan dari isi ayat sebelumnya yang membahas
bahwasannya orang-orang mukmin itu bersumpah untuk membela Allah dan
Rasul-Nya walau sampai pada titik darah penghabisan. Namun kenyataannya ada
saja sebagian dari mereka yang melanggar janji tersebut karena mereka kabur dari
medan peperangan dan mengkhianati janjinya. 79
Menurut tafsiran Sayyid Quthb, ayat ini membandingkan sikap orang
mukmin yang benar-benar mukmin dan setia dengan orang yang memiliki sifat
khianat dalam dirinya. Pengkhianatan merupakan salah satu sifat yang pasti
dimiliki oleh jiwa-jiwa munafik yang hanya ingin dilihat baik secara lisannya
semata, namun pada kenyataannya tidak justru mereka bertindak melawan justru
orang-orang seperti inilah yang dapat membahayakan kaum. Berbeda dengan
orang-orang yang setia dengan sumpahnya untuk mati membela Allah dan RasulNya, mereka maju berperang dengan gagah berani walau harus syahid dalam
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kondisi yang mengenaskan sekalipun, seperti kisah gugurnya Anas ra.yang
jasadnya tidak diketahui oleh saudarinya kecuali melalui jari-jarinya karena
jasadnya penuh dengan luka akibat didera pukulan dan tusukan saat berperang.
Adapun mereka yang masih hidup dan mereka masih memegang janjinya kepada
Allah mereka tetap dinyatakan sebagai syahid, meski mereka nantinya akan wafat
dikarenakan sakit.
Gambaran yang mencerahkan dari teladan orang-orang yang beriman ini
disebutkan di sini sebagai pelengkap dari gambaran iman, di hadapan gambaran
kemunafikan, kelemahan, pengkhianatan janji dari kelompok itu, yang bertolak
belakang dengannya. Dengan demikian lengkaplah perbandingan antara keduanya
dalam memberikan pendidikan dengan kejadian-kejadian dan dengan al-Qur‟ân
sendiri.
Adapun pada ayat 24, membahas hikmah ujian dari kesetiaan dan
penghianatan di atas, bahwasannya segala perkara terkait mereka itu hendaknya
dikembalikan kepada Allah. Kemudian hal itu berakhir pada kehendak Allah
dalam menentukan akibat-akibatnya. Dengan tersingkapnya hal itu, maka akan
tampaklah di dalamnya rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Dan, rahmat Allah
dan

ampunan

Allah

itu

lebih

dekat

dan

lebih

besar

dari

segalanya.“...Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang”.80
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ِ
ِ )يٚٓ ( ً ي أَيُّـه اَّس ِذين آمنو اَّسـ ُو ا اُواُو اَـو س ِي
َُ َ
ُْ
َ َ
َ ْ
ْ ُ َص ْ اَ ُ ْ أَ ْ َ اَ ُ ْ َ يَـ ْغف ْـ ا
ََ
)ٚٔ( ً ذُنُوَ ُ ْ َ َم ْن يُ ِط ِع اَ َ َر ُسواَوُ فَـ َ ْ فَ َز فَـ ْوًز َ ِل
“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah
dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki
bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu.
Barangsiapa menaati Allah dan rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah
mendapatkan kemenangan yang besar.” (al-Ahzâb: 70-71)
Menurut Sayyid Quthb asbab nuzul-nya ayat ini adalah dikarenakan
pernikahan Rasulullah saw dengan Zainab binti Jahsyi yang menimbulkan
kontroversi di kalangan masyarakat saat itu, para penyebar desas-desus dan fitnah
itu tidak lain yaitu dari kaum munafik dan kafir Madinah. Karena memang sudah
sifat orang munafik yang selalu suka mengumbar kecacatan atau kejanggalan
kaumnya sendiri dengan memperlihatkan rasa permusuhan, mereka selalu mencari
kesempatan untuk dapat menyebarkan racun fitnah mereka. Setelah sebelumnya
terjadi pula dalam hadîts ifki, pembagian harta fâ‟i, dan di setiap kesempatan yang
timbul untuk menghina Rasulullah dengan tanpa alasan yang benar.
Ayat ini turun setelah pengusiran Bani Quraidzhah (Yahudi Madinah) itu
tandanya saat itu di Madinah tidak ada lagi bangsa Yahudi yang tinggal di sana,
yang ada seluruh penduduk Madinah adalah orang Islam yang beriman dan yang
imannya bertopeng kemunafikan. Orang-orang munafik giat menyebarkan fitnah
ini hingga akhirnya beberapa orang yang beriman pun terhasut dan percaya
kepada perkataan orang munafik tadi, mereka ikut membahas fitnah atas nabi ini
tanpa bukti atau pun kebenaran yang mereka miliki. Maka untuk memperingatkan
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orang-orang yang beriman kala itu, Allah menurunkan ayat ini juga sebagai
pembelaan atas diri nabi.
Al-Qurân mengarahkan orang-orang yang beriman agar berkata benar,
jelas, dan terperinci, mengetahui sasaran dan arahnya, sebelum mereka mengikuti
dan bergaul

dengan orang-orang munafik dan para

tukang penyebar

fitnah.Terlebih lagi jika sampai perkataan mereka itu menyakiti perasaan nabi
yang menjadi wali mereka. Al-Qurân mengarahkan kepada orang-orang yang
beriman bahwa perkataan yang benar dan tepat itu merupakan perbuatan shaleh
dan mengarahkan kepada perbuatan shaleh lainnya pula. Karena Allah pasti akan
menjaga orang-orang yang benar, menuntun langkah-langkah mereka, dan
memperbaiki amal-amal mereka sebagi balasan atas kebenaran dan kejujuran
mereka.81
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BAB IV
ANALISA KRITIS TERHADAP PENAFSIRAN TAFSÎR FÎ ZHILÂL
AL-QURÂN DAN TAFSÎR AL-MISHBÂH
TENTANG KONSEP KEPEMIMPINAN
A. Konsep Pemimpin dalam Islam
1. Khalifah
Kata khalîfah menurut Quraish Shihab berarti menggantikan atau yang
datang setelah siapa yang datang sesudahnya. 82 Menurutnya ada keterkaitan antara
ayat yang berbicara tentang nabi Adam as dan nabi Daud as terkait makna
khalîfah di sini. Keduanya pernah tergelincir dan keduanya memohon ampun.
Dari sini Quraish Shihab mengambil kesimpulan bahwa; pertama, kata khalîfah
digunakan al-Qurân untuk siapa yang diberi kekuasaan baik dalam lingkup luas
maupun terbatas. Kedua, seseorang khalîfah dapat melakukan kesalahan pula
maka diperingatkanlah mereka agar tidak mengikuti hawa nafsunya. Ia
menambahkan bahwa khalîfah itu adalah tugas manusia yang merupakan instruksi
langsung dari Allah yang memberi tugas tersebut, dengan kata lain sang khalifah
harus menyesuaikan semua tindakannya dengan apa yang diamanahkan oleh
pemberi tugas itu.83
Sedangkan Sayyid Quthb berpendapat bahwa kekhalifahan di muka bumi
ini merupakan kehendak Allah yang memang sengaja manusia diciptakannya
untuk mengendalikan makhluk ciptaan-Nya, menggali kekuatan, potensi,
kandungan maupun muatan-muatan lainnya. Menurutnya Allah telah meletakkan
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manusia pada posisi yang sebaik-baiknya dalam kedudukan makhluk ciptaan-Nya.
Bisa kita perhatikan bahwa segala sesuatu perubahan yang terjadi di atas
permukaan bumi ini pastilah karena ulah tangan manusia, tidak karena hewan atau
pun makhluk lainnya.84 Oleh karena itulah banyak pula perbuatan manusia dalam
pengelolaan alam ini yang melanggar aturan, menyeleweng dari cara yang benar.
Sehingga ia juga merupakan makhluk yang banyak salah dan khilafnya. Maka dari
itu pada surah Shâd Allah memperingatkan manusia melalui kisah Nabi Daud agar
berhati-hati dalam bertindak, dan agar tidak terkontrol oleh hawa nafsu dalam
mengemban amanah ini.
Dari pendapat di atas penulis menyimpulkan bahwasannya manusia
memang diciptakan secara khusus oleh Allah swt daripada makhluk lainnya. Ini
dibuktikan bahwa ia meletakkan akal bagi manusia, sebuah kecerdasan yang
mampu mengubah wajah alam semesta ini, yang makhluk lain tak mampu
melakukannya. Maka diletakkan manusia dalam posisi sebagai khalîfah,
pemegang kuasa di atas bumi untuk mengelola dan mengatur makhluk lainnya.
Dengan adanya akal ini manusia mampu berbuat sesukanya, se-kreatifnya, namun
dengan banyaknya pekerjaan banyak pula salahnya dalam bekerja. Maka Allah
memberikan nasehat pada manusia agar bekerja sebagai khalifah dengan
petunjuknya dan agar berhati-hati dengan hawa nafsunya, karena hawa nafsu tidak
akan melahirkan apapun kecuali kerusakan dan kesalahan lainnya.
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2. Ûlu al-amri
Menurut Quraish Shihab kata ûli al-amr terdiri dari dua kata yaitu ûli yang
berakar kata waliy yang bermakna pemilik atau pengurus. Dan kata yang kedua
yaitu al-amr yang berarti perintah atau urusan. Dan dapat disimpulkan bahwa ûli
al-amr yaitu orang-orang yang berwewenang penuh dalam urusan kaum
muslimin.Mereka adalah para penguasa/pemerintah, seorang pemimpin, bahkan
lebih luas lagi jika dimaksudkan sebagai ahli dalam suatu urusan seperti ulama
yang dapat dijabarkan kepada ahli fiqih, ahli hukum dan ada yang berpendapat
bahwa ûli al-amr adalah yang mewakili masyarakat dalam berbagai kelompok dan
profesinya.85
Sedangkan menurut Sayyid Quthb bahwa segala perkara kehidupan
manusia hendaklah selalu dikembalikan kepada Allah swt semata. Dengan
mengikuti jalan yang telah diajarkan Rasul-Nya. Namun dengan seiringnya
perjalanan dan kemajuan dalam setiap masanya perlulah akal-akal tersebut
memiliki satu panduan dari akal pemersatu yang mampu mengarahkan akal-akal
lainnya. Akal yang diikuti itulah yang dimaksud ûli al-amri. Menurutnya ûli alamri bagi umat Islam adalah harus dari umat Islam sendiri, yang telah memenuhi
syarat iman dan batasan Islam. Juga ûli al-amri yang mengesakan Allah sebagai
pemilik kedaulatan hukum dan hak membuat syariat bagi seluruh manusia.86
Dari pemaparan pendapat di atas penulis menyimpulkan bahwa ûli al-amri
adalah sosok pemimpin yang taat pada Allah dan Rasul-Nya dalam membimbing
manusia. Ûli al-amri bermakna luas ia nya tidak sebatas pemimpin, melainkan
85
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juga para tokoh-tokoh masyarakat, para ahli di bidang ilmu masing-masing.
Seorang ûli al-amr bagi umat Islam ini haruslah orang yang kokoh imannya,
berakhlak seperti Rasulullah, dan selalu mengutamakan hukum Allah di atas
segala hukum. Dan juga memiliki kemampuan untuk memimpin para ûli al-amr
yang lainnya.
3. Imâm
Seorang pemimpin dalam masyarakat atau pengikutnya selalu memiliki
posisi terdepan, ia adalah kepala yang diikuti, ia adalah otak bagi pelaksanaan
kegiatan dan gerakan masyarakatnya, ia pun tempat kembali segala permasalahan
masyarakatnya. Kata imâm berakar kata dari huruf hamzah dan mîm, kedua huruf
tersebut mempunyai banyak arti, di antaranya ialah pokok, tempat kembali,
jama‟ah, waktu, dan maksud.Kata Imâm menurut penafsiran Quraish Shihab yaitu
terambil dari kata amma-ya ummu yang berarti menuju, menumpu atau
meneladani. Dari akar kata sama lahir antara lain kata umm, yang berarti ibu atau
imam yang maknanya pemimpin kerena keduanya merupakan teladan, tumpuan
pandangan dan harapan.87
Penulis menyimpulkan bahwa seorang pemimpin memiliki peranan
penting dalam mempengaruhi sikap, mental dan pandangan para masyarakat dan
pengikutnya, hal ini dikarenakan ia menjadi panutan bagi mereka. Masyarakat
akan mengikuti ucapan, tindakan dan sikap yang dilakukan oleh pemimpin
tersebut. Maka seorang pemimpin haruslah sadar dengan posisinya yang penting
di depan masyarakatnya sebagai panutan, teladan bagi mereka.
87
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4. Mâlik
Menurut Quraish Shihab, kalimat mâlik terdiri dari huruf mim, lam dan kaf
yang mengandung makna, kepemilikan, kekuatan, kemampuan dan otoritas. Kata
malik diartikan sebagai raja yang memiliki kekuasaan terhadap sesuatu. Allah
adalah Mâliku al-mulki raja dari seluruh raja, penguasa atas segala penguasa,
kuasa-Nya seluruh dunia dan seisinya ini. Allah adalah sumber segala
kepemilikan, Dia mengetahui segala seluk beluk ciptaan-Nya. Mulai dari
menciptakan, menghidupkan, menggerakkan sampai mematikan semua itu berada
di bawah kuasa-Nya.88
Sedangkan menurut Sayyid Quthb, Allah swt adalah raja diraja, yang
kekuasaannya meliputi segala kekuasaan di dunia ini, Dialah pemilik kerajaan
tanpa ada sekutu bagi-Nya. Namun demikkan Dia meminjamkan kekuasaannya
kepada para raja-raja. Kekuasaan mereka hanyalah pemberian sementara, dan
dapat dicabut kapan pun masanya jika Dia menghendaki. Sehingga tiada satu pun
kekuasaan di dunia ini yang bersifat mutlak. Jika seorang peminjam melakukan
pelanggaran atas kekuasaan yang dipinjamkan maka wajib bagi seorang mukmin
untuk mengembalikannya kepada Allah.89
Penulis menyimpulkan bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah
kekuasaan Allah, apa yang dimiliki oleh manusia baik itu harta benda maupun
nyawa adalah keuasanya, begitu pula hak seorang raja atas kekuasaan dalam suatu
wilayah, handaklah ia sadar bahwa apa yang dimilikinya sat ini adalah pinjaman
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semata dari Allah, yang suatu saat bisa diambil darinya, Allah akan
memuliakannya jika dia mengayomi kekuasaan tersebut, dan begitu pula
sebaliknya ia akan mencabut apa yang dimiliknya jika melanggar kektentuannya
dan menghinakannya dimata dunia. Tidak ada yang dapat disombongkan oleh
manusia, karena sesungguhnya kekuasan yang mutlak itu hanya milik Allah
semata.
B. Syarat-Syarat Seorang Pemimpin
1. Beragama Islam
Untuk permasalahan bagaimana syarat-syarat seorang pemimpin dalam
Islam, ada banyak problema terdapat di dalamnya. Di antaranya yaitu terkait
bagaimana kondisi iman dan agama yang dipegang oleh seorang pemimpin
tersebut, baik dia itu seorang yang non muslim ataukah ia seorang muslim namun
kurang keshalehannya. Pada bab ini akan kita bahas lebih lanjut perkara seorang
pemimpin non muslim, dan bagaimana sikap dalam menghadapinya.
Masalah ketaatan kepada seorang pemimpin yang tidak sejalan dengan
ajaarn Islam telah ditetapkan oleh Allah dalam surah Ali Imrân ayat 28;

ِ َّسخ ِذ اْ ؤِمنو َن اْ َ فِ ِـ
ِ
س ِم َن
ُ ْ ُ ِ يَـ
َ ين أَْ اَ ءَ ِم ْن ُد ِن اْ ُ ْؤِمنِ َ َ َم ْن يَـ ْف َل ْل َذا
َ
َ َْك فَـ

ِ ْاِ ِِف َشـ ٍء ِ أَ ْن اَـَّسـ ُو ِمنْـه اُـ َ ًة ُُي ِّبذرُ ا نَـ ْفلو ِ َ اِ ا
)ٕٛ( ُصري
َ
َ َُ ُ ُ ُ َ َ
ُْ
ْ

“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir
menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin.barang siapa
berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali
karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka.
dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya
kepada Allah kembali (mu).” (QS. Ali Imrân: 28)
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Penulis setuju dengan pendapat Quraish Shihab yang mengatakan bahwa
ini adalah larangan keras dari Allah kepada orang yang beriman untuk mengikuti
dan berlindung dibawah naungan atau pertolongan dari orang kafir sehingga patuh
dan menaati segala perintahnya.

90

Salahnya adalah jika orang mukmin

menggantungkan hidupnya kepada orang kafir yang tidak memiliki ikatan kepada
Allah, padahal Allah-lah satu-satunya yang memberikan rizki kepada hamba-Nya
dan mengatur kehidupan hamba-Nya.Tentu tidak ada tali hubungan antara seorang
hamba yang menggantungkan hidupnya kepada orang kafir yang tidak memiliki
kesinambungan kepada Allah.Maka tidak sampai pulalah rahmat Allah kepada
hamba tersebut. Itu tandanya jika kita tunduk kepada orang kafir, maka sama
artinya kita menjauh dari Allah.
Penggunaan kâfir memang luas maknanya dalam Islam, bahkan hanya
ingkar dengan nikmat Allah pun sudah termasuk kategori kâfir. Karena inti dari
kâfir ialah bertentangan dengan ajaran agama.Demikian pula dengan dengan
orang Islam yang melakukan aktivitas bertentangan dengan tujuan ajaran Islam.
Boleh jadi dia beragama Islam, berbuat baik, bersahabat, namun dibalik itu ia
bekerja demi kepentingan lain selain untuk umat.91 Mereka itu lah orang munafik,
musuh dalam selimut yang justru lebih berbahaya dari orang kafir tersebut.
Quraish Shihab pun sependapat dengan Sayyid Quthb bahwa ayat ini pun
menggambarkan bagaimana Allah mencela orang yang rela tunduk di bawah
perintah orang kafir, bahkan bisa dikatakan bahwa orang itu meninggalkan Allah,
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dalam arti lain dinyatakan kafir.92 Logikanya adalah barang siapa yang berteman
dengan musuh Allah dan dengan sengaja melakukan tindakan yang merugikan
penganut agama Allah maka ia termasuk dalam musuh Allah, dan dia tidak akan
mendapatkan pertolongan dari Allah sedikit pun melainkan azab yang pedih atas
pengkhianatannya.
Sayyid Quthb bersikeras bahwa wajib hukumnya seorang pemimpin bagi
kaum muslim adalah dari golongan muslim itu sendiri, yang berani menegakkan
undang-undang Allah di atas segala undang-undang buatan manusia. Adapun jika
seorang Muslim mengangkat seorang pemimpin dari kalangan non-Muslim maka
ia dikatakan keluar dari golongan muslim, hal ini dibuktikan bahwa ia lebih
memilih mengikuti orang kafir yang menafikan undang-undang Allah. Karena
menurutnya,

tidaklah

pantas

seorang

muslim

menggantungkan

segala

kepentingannya kepada orang yang tidak taat, tidak tunduk pada ajaran Allah,
sedangkan Allah-lah yang mengatur rizki, dan menolong hamba-Nya dalam
masalah-masalahnya.
Namun, menurutnya Allah masih bermurah hati kepada orang mukmin
yang bersiasat dalam memelihara dan menjaga dirinya (taqiyyah). Taqiyyah yaitu
upaya yang bertujuan untuk memelihara jiwa dan kehormatan dari kejahatan
musuh.93 Sayyid Quthb menegaskan bahwa taqiyyah itu hanya dalam bentuk lisan
saja, tidak dengan amal dan hati.Taqiyyah tidak dengan jalan menjalin kasih
sayang atau loyal kepada orang kafir, karena orang kafir tidak akan pernah ridha
dengan ajaran Allah, sebab bertentangan dengan kepentingannya. Namun
92
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pertimbangan taqiyyah ini berkaitan dengan urusan hati nurani, urusan taqwa,
urusan seberapa takut seorang hamba kepada Allah. Dan jika melewati batasnya,
maka Allah mengancamnya dengan siksa yang amat pedih.94
Berbeda dengan Sayyid Quthb, Quraish Shihab justru memberikan
kelonggaran

dalam

memahami

taqiyyah.Beliau

mengutip

pendapat

Dr.

Muhammad Sayyid Thanthawiy mantan mufti Mesir yang membedakan musuh
Islam menjadi dua jenis.Yang pertama, yaitu musuh yang dilandasi karena
perbedaan agama, dan yang kedua yaitu musuh yang karena motivasinya adalah
duniawi seperti harta dan kekuasaan.
Dalam menyikapi musuh yang pertama, jika seorang muslim itu terusik
aktivitas keagamaannya maka wajib hukumnya untuk berhijrah dari wilayah
tersebut ke tempat yang lebih aman. Namun jika ia memiliki kepentingan yang
memaksanya harus tinggal di bawah naungan orang kafir tersebut, maka ia
diizinkan untuk taqiyyah dibenarkan baginya untuk bertempat tinggal diwilayah
tersebut dan berpura-pura mengikuti kehendak yang mengancamnya selama
darurat, sambil mencari cara untuk menghindar dari pemaksaan tersebut.
Adapun dalam menghadapi musuh yang terobsesi dengan kehidupan
duniawi, boleh pula ia taqiyyah, namun harus menunjukkan perlawanan dengan
halus, yaitu dengan berdebat dan tetap menjaga kehormatannya dalam
memperjuangkan nilai Islam di hadapan musuhnya. Menurut penulis tindakan ini
berlaku pula diterapkan dalam menghadapi orang Islam yang kurang
keshalehannya tersebut.
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Intinya adalah ajaran Islam tidak pernah melarang umatnya untuk
mu‟âmalah bi al-hasanah kepada mereka yang non-muslim, selama mereka tidak
mengusik atau memeranginya.Akan tetapi, al-walâ‟ (kesetiaan dan loyalitas) itu
hanyalah kepada Allah swt semata.Maka pantaslah azab yang pedih sebagai
hukuman bagi orang yang menjual kesetiaannya kepada selain Allah.
2. Laki-laki
Di masa modern ini, banyak sekali perkara-perkara politik bergejolak di
Indonesia, mulai dari masalah agama calon pemimpin, kapasitas dan skill
kepemimpinan, bahkan jenis kelamin pun menjadi perdebatan dalam penilaian
calon pemimpin masa kini. Namun pada dasarnya agama Islam sudah
mengaturnya dalam ajaran-ajaran yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad
melalui risalahnya.Islam selalu menjaga keseimbangan dan keteraturan dalam
kehidupan manusia dari seluruh segi permasalahan kehidupan, tak terkecuali
dalam masalah kepemimpinan.Dalam hal kepemimpinan ini Islam telah membagi
tugas

manusia

berdasarkan

kodrat

dan

kemampuannya

masing-

masing.Kepemimpinan merupakan tugas yang beruhubungan dengan tanggung
jawab besar yang membutuhkan kekuatan dan kemampuan yang besar pula dalam
mengemban amanat ini.Maka seyogyanya seorang laki-laki sebagai makhluk yang
dikaruniai oleh Allah berupa kekuatan, mental dan fisik yang mumpuni untuk
mengemban amanah sebagai pemegang kepemimpinan di segala segi kehidupan,
baik dari skala kecil, keluarga, organisasi, maupun suatu negara.

ِِ
ٍ ض ُه ْ َ َ َـ ْل
ض َِِبَ أَنْـ َف ُو ِم ْن
َ َّسل اُ َـ ْل
َ َ َ ِّباـ َج ُل اَـ َّسو ُمو َن
َ انِّبل ء ِبَ فَض
.... ْ ِِأ َْم َو هل
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“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh
karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas
sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah
menafkahkan sebagian dari harta mereka...” (QS. al-Nisâ‟: 34)
Menurut Quraish Shihab, melihat konteks surah al-Nisâ‟ ayat 34, beliau
berpendapat bahwa kaum laki-laki adalah qawwâmûn pemimpin, pembimbing
bagi kaum wanita.Maka karena hakikat inilah laki-laki diberikan kelebihan secara
kodrati dari Allah berupa fisik yang kuat hati yang keras agar dapat membawa
kaum wanita kepada tujuan yang besar yaitu kebahagiaan dan menafkahi
mereka.Maka dari itu kewajiban wanita adalah untuk taat dan mematuhi perintah
laki-laki.95
Adapun makna Qawwâmun pada surah al-Nisâ‟ Quraish Shihab
menerangkan bahwa kalimat tersebut berasal dari kata qâim yang bermakna orang
yang melaksanakan tugas dengan sempurna, berkesinambungan dan terus
menerus. Quraish Shihab mengakui bahwa kalimat itu memang sering kali
diartikan sebagai pemimpin.

Namun menurutnya kalimat pemimpin tidaklah

cukup mewakili makna tersebut melainkan ia lebih luas lagi, ia mencakup pula
pada sisi lain disamping kepemimpinan, seperti pemenuhan kebutuhan, perhatian
pemeliharaan, pembelaan dan pembinaan.

96

Quraish Shihab menambahkan

kepemimpinan itu adalah tugas yang harus diemban oleh orang yang memiliki
kafâah, kemampuan yang mumpuni dalam urusannya. Allah menetapkan laki-laki
sebagai seorang pemimpin dengan dua pertimbangan pokok, yaitu;
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Pertama yaitu Bimâ fadhdhala-llâhu ba‟dhahum „alâ ba‟dh/karena Allah
melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, yakni setiap manusia
memiliki keistimewaan masing-masing. Namun keistimewaan seorang laki-laki
lebih menunjang untuk memegang kepemimpinan dari pada keistimewaan wanita
yang memang sebagai wadah yang lebih kepada kelembutan, pemberi rasa damai,
serta penenang bagi laki-laki.97Itulah kodrat yang telah ditetapkan Allah ke dalam
jiwa hamba-Nya yang tergambar dalam watak dan kepribadian masing-masing.
Bahwasanya Allah telah menciptakan bentuk manusia itu sesuai dengan peran
dan fungsinya masing-masing.
Sedangkan menurut Sayyid Quthb bahwa surah al-Nisâ ayat 34 ini
berbicara tentang peran penting masing-masing manusia dalam keluarganya.
Sosok laki-laki sebagai pemimpin dalam keluarga, dan wanita sebagai penunjang
perjuangan laki-laki serta pendidik anak-anaknya. Menurutnya ini adalah
manhajRabbani yang telah ditetapkan Allah, yakni manusia bertugas dalam
keluarga dan masyarakatnya sesuai dengan fitrahnya. Laki-laki memiliki sifat dan
watak yang keras, tegas, serta saraf dan fisik yang kuat untuk melakukan
pekerjaan yang berat untuk mencari nafkah.Sedangkan wanita diberi watak dan
fisik yang menunjukkan kelembutan dan kasih sayang sehingga mampu menjadi
sandaran bagi jiwa yang keras tersebut, juga menjadi sosok perawat bagi anakanaknya.
Tugas seorang laki-laki itu berat, ia nya menjadi seseorang yang
menghidupi, menafkahi, serta menjaga ketentraman dan keamanan keluarganya
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dari ancaman luar. Begitu pula wanita memiliki tugas berat pula, ianya yang harus
mengandung, mengasuh anak, begadang untuk menjaga anak, serta mendidik
mereka. Semua itu adalah bukti kebesaran Allah, dengan tugas ini Allah
memuliakan keduanya, laki-laki menjadi pemimpin dan memperjuangkan masa
depan keluarga seluruhnya, sedangkan wanita menjadi bagi kebahagiaan suami
dan penentu masa depan anaknya.
Sayyid Quthb menerangkan bahwa dua unsur (kodrat dan kekhususan)
secara fisik dan mental yang dimiliki laki-laki itulah yang menjadikannya cocok
dalam mengemban amanah sebagai sosok pemimpin dalam keluarganya. Keadilan
Allah-lah yang menjadikan laki-laki di atas wanita dalam hal kepemimpinan, Dia
menjadikan laki-laki dan wanita sebagai pelengkap satu sama lainnya, dan
mendukung tugas satu sama lainnya.
Diutamakannya laki-laki dalam kepemimpinan dalam organisasi keluarga
ini adalah dikarenakan laki-laki memang sengaja diciptakan Allah dengan kodrat
yang sedemikian rupa. Dengan alasan keharmonisan dan keindahan hidup
berkeluarga tidak akan berjalan tanpa ada kepemimpinan. Begitu pula berlaku
dalam kehidupan berorganisasi lainnya. Berbeda dengan wanita yang tidak
diciptakan untuk memimpin, adalah suatu kezaliman apabila memikul tugas yang
berat ini dan membebaninya dengan tugas-tugas kewanitaan yang berat lainnya. 98
Kesimpulan yang dapat kita ambil bahwasannya Allah telah menciptakan
laki-laki dan perempuan dengan kodrat dan kekhususan, baik dari sisi fisik,
mental, dan kepribadiannya masing-masing. Atas dasar kodrat dan kekhususannya
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inilah manusia memiliki tugas alami dengan sendirinya. Laki-laki untuk pekerjaan
berat terutama dalam kepemimpinan dan nafkah begitu pula dengan perempuan
untuk pekerjaan yang membutuhkan perasaan serta kelembutan. Sama-sama berat,
sama-sama punya tanggung jawab besar, namun dalam lingkup dan kondisi yang
berbeda sesuai dengan fitrahnya masing-masing. Dalam kepemimpinan sudah
sepantasnya seorang laki-laki memegang amanah ini, adapun wanita sebisa
mungkin agar tidak membebankan dirinya dengan ikut turut serta dalam hal
kepemimpinan ini. Namun meski demikian Rasulullah mengatakan bahwa wanita
itu juga seorang pemimpin, dia adalah pemimpin bagi harta dan segala
kepemilikan suaminya.

112

C. Perbandingan Kedua Tafsir
Pada bab sebelumnya kita telah membahas data dari kedua penafsir
tentang sifat-sifat pemimpin. Pada bab ini penulis akan menyajikan perbandingan
pemikiran kedua penafsir dalam memandang bagaimana sikap seorang pemimpin
yang seharusnya. Perbandingan ini akan disajikan dalam bentuk tabel seperti
berikut:
A. Keikhlasan
Tafsîr Fî Zhilâl al-Qurân
a) Ikhlas berarti memurnikan

Tafsîr al-Misbâh
a) Ikhlas adalah upaya memurnikan

b) Hakikat agama yang lurus ialah
beribadah

hanya

dengan

dan

menyucikan

hati

sehingga

benar-benar hanya terarah kepada

memurnikan niat dan tujuan hanya

Allah

semata,

sedang

sebelum

kepada Allah semata

keberhasilan usaha itu, hati masih
diliputi oleh sesuatu selain Allah,
misalnya pamrih atau semacamnya

Semua perbuatan yang dilakukan oleh manusia umumnya (dan pemimpin
khususnya) saat beramal dan bergerak hendaklah diniatkan ibadah terutama yang
berhubungan dengan muâmalah ma‟a al-nâs hendaklah dilakukan dengan ikhlas,
yaitu dengan memurnikan perbuatan dengan niat yang tulus benar-benar terarah
untuk beribadah kepada Allah semata tanpa mengharap imbalan atau timbal balik
atas apa yang telah diperbuat dari orang lain.
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B. Menunaikan Amanah dan Berlaku Adil
Tafsîr Fî Zhilâl al-Qurân
a) Amanah

merupakan

salah

Tafsîr al-Misbâh
satu a) Amanah

adalah

sesuatu

yang

manhaj Islam yang utama dalam

diserahkan kepada pihak lain untuk

kehidupan manusia

dipelihara dan dikembalikan bila

b) ia merupakan salah satu tanggung

tiba saatnya atau bila diminta oleh

jawab terberat yang diberikan oleh

pemiliknya. Amanat adalah lawan

Allah

bahkan

kata dari khianat. Ia tidak diberikan

makhluk lain pun tidak sanggup

kecuali kepada orang yang dinilai

untuk memikulnya.

pemberinya

kepada

c) Amanah

itu

Syahadat

manusia,

adalah

(iman),

:

dan

amanah

memelihara

dengan baik apa yang diberikan itu.

amanah b) Amanah merupakan asas adanya

muâmalah ma‟a al-nâs
d) Amanah

dapat

syahadat/Iman

keimanan dalam hati seseorang
yaitu c) Amanah adalah sendi interaksi yang

amanah untuk menjalankan perintah

akan menciptakan kedamaian dalam

Allah untuk menegakkan ajaran-

jiwa manusia

Nya dan Rasul-Nya dimuka bumi d) Amanah tak sebatas material namun
ini dengan beribadah dan menjauhi

amanah itu luas pengertiannya,

larangan-Nya

terhadap Allah, diri sendiri, sesama

e) Amanah muamalah yaitu amanah

manusia, dan alam lingkungan

yang disalurkan kepada manusia, e) Berlaku adil seperti yang diajarkan
seperti

amanah

rakyatnya,

pemimpin
laki-laki

atas

oleh Allah dan Rasulullah, tanpa

atas

memihak kecuali kebenaran, tidak

keluarganya dan lain sebagainya.
f) Keadilan adalah hak untuk seluruh

pilih kasih baik di antara lawan
ataupun kawan

manusia, tidak berbatas oleh agama, f) Amanah dan keadilan merupakan
suku, ras, atau pun usia.

cara Allah mendidik manusia. Allah
akan selalu memperhatikan setiap
manusia

atas

amanah

dan
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keadilannya, dan kelak dua hal ini
akan

diminta

pertanggung

jawabannya di hari kiamat kelak
Amanah merupakan salah satu manhaj kehidupan yang mana Allah sendiri
langsung mengajarkannya kepada manusia melalui panutannya yaitu Rasulullah
saw yang bertindak sebagai pemimpin yang amanah dalam mengayomi umat,
masyarakat dan keluarganya serta adil dalam setiap perkara dan permasalahan
yang dihadapinya. Amanah dan keadilan adalah perkara terberat yang dibebankan
Allah kepada manusia karena dengan dua hal inilah berjalannya kehidupan di
muka bumi ini. Baik dalam perilaku manusia terhadap Allah, dirinya sendiri,
terhadap manusia dan alam lingkungannya terdapat unsur amanah di dalamnya.
Perlakuan adil adalah hak bagi seluruh manusia, keadilan tidak boleh dibatasi oleh
hawa nafsu. Keadilan itu tidak boleh pandang bulu, tidak boleh memihak pada
agama, suku, ras, atau apapun juga.
Amanah dan keadilan adalah perintah langsung dari Allah, maka dari itu
Allah tidak akan pernah lepas perhatiannya terhadap hambanya yang menjalankan
amanah dan keadilan ini. Dua hal ini akan dipertanggung jawabkan oleh hamba
dihadapan Allah swt di hari hisab kelak.
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C. Mengembalikan Perkara Kepada Allah dan Rasulullah
Tafsîr Fî Zhilâl al-Qurân
a) Dalam

menjalankan

Tafsîr al-Misbâh

amanahnya a) Allah

memerintahkan

kepada

setiap manusia pastilah memiliki

pemimpin

perbedaan

dan

masyarakatnya secara luas untuk

untuk

taat dan tunduk kepada Allah,

dan

Rasul-Nya serta kepada ûli al-amr

jiwa

di antara masyarakat tersebut.

dalam

tindakannya,

maka

mempersatukan
tindakannya
menuntuun

fikiran

fikiran

diperlukanlah
dan

dan

anggota

mempersatukan b) Wajib mengikuti keputusan ûli al-

fikiran dan tindakan tersebut. Jiwa

amr, yaitu orang yang berwenang

pemersatu itu adalah satu hukum

menangani

yang harus di pegang oleh manusia

dengan syarat mereka merupakan

yaitu ajaran Allah dalam al-Qurân,

bagian dari orang mukmin dan

sunnah Rasulullah, dan sosok ûli al-

selama

amr (pemimpin atau pemangku

bertentangan dengan perintah Allah

kepentingan).

atau perintah Rasul-Nya

urusan-urusan

perintahnya

umat,

tidak

b) ûlial-amr dari kalangan orang-orang c) Penyatuan perintah untuk taat pada
mukmin

yang

telah

memenuhi

Allah dan Rasul-Nya bermakna

syarat dan juga yang taat pada

bahwa perintah Allah itu wajib

Allah dan Rasul-Nya. Pemimpin

hukumnya

yang

perintah

mengesakan

Allah

SWT

dan
Rasulullah

bahwasannya
itu

juga

sebagai pemilik kedaulatan hukum

merupakan perintah tanpa syarat,

dan hak membuat syariat bagi

dan ini menunjukkan bahwa tidak

seluruh

ada perintah Rasulullah yang salah

manusia,

menjadikan

hukum-Nya di atas segala hukum.
c) Kedaulatan hukum hanya milik
Allah, Rasul pun memilik perintah

atau keliru, dan tidak ada juga yang
bertentangan dengan perintah Allah
swt.

dan ajaran yang tidak pernah beliau d) uli al-amr yaitu orang-orang yang
landasi dengan hawa nafsu.

berwewenang penuh dalam urusan
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d) Siapapun bisa menjadi ûli al-amr,

kaum muslimin. Mereka adalah para

meski budak sekali pun. Selama ia

penguasa/pemerintah,

taat, memiliki kemampuan dan

pemimpin, bahkan lebih luas lagi

dapat dipercaya.

jika

e) Ketaatan pada ûli al-amr wajib
hukumnya

sebagai

ahli

dalam suatu urusan seperti ulama

ia

yang dapat dijabarkan kepada ahli

memerintahkan kepada kebaikan.

fiqih, ahli hukum. Ada pula yang

Begitu

berpendapat

pula

selama

dimaksudkan

seorang

sebaliknya

meninggalkannya
melakukan

selama

perbuatan

wajib
ia
yang

melanggar dan keluar dari jalan

bahwa

uli

al-amr

adalah yang mewakili masyarakat
dalam

berbagai

kelompok

dan

profesinya.

yang diajarkan oleh Allah dan e) Ayat ini juga menggambarkan dalilRasul-Nya.

dalil hukum syariat yang empat; alQurân, Sunnah, Ijma‟, dan Qiyâs
yang dilandasi dengan ijtihad.

Melalui ayat ini Allah memerintahkan kepada seluruh manusia agar
menjadikan ajaran Allah dalam al-Qurân, Sunnah Rasulullah dan keputusan ûli
al-amr sebagai rujukan dalam menyelesaikan masalah-masalah kehidupan yang
mereka hadapi. Pengertian Uli al-amr tidak hanya sebatas seorang pemimpin saja,
namun ia juga bermakna orang yang ahli dalam suatu bidang tertentu. Umat
manusia hendaklah berpegang dengan tiga kunci di atas. Karena hanya Allah lah
pemilik kedaulatan atas segala hukum, sunnah Rasulullah adalah ajaran yang
murni tanpa tercampur hawa nafsu, dan keputusan ûli al-amr adalah merupakan
keputusan yang baik selama mereka mapan, serta berpegang teguh pada hukum
Allah dan sunnah Rasul-Nya.
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D. Musyawarah
Tafsîr Fî Zhilâl al-Qurân

Tafsîr al-Mishbâh

a) Merupakan fitrah manusia
yang

menginginkan

sifat a) Musyawarah hanya diterapkan untuk

kelemah-

hal-hal peperangan dan urusan dunia,

lembutan dan penyayang, Jika

tidak untuk urusan syariat atau

seorang pemimpin itu bersikap

agama. Karena syariat dalam al-

keras dan otoriter maka jelaslah

Qurân tidak perlu diperdebatkan.

sudah manusia itu akan benci

Musyawarah

bahkan menjauh dari pemimpin

untukperkara-perkara

tersebut.

terbaharukan oleh situasi dan kondisi

b) Musyawarah adalah salah satu
contoh

gambaran

Rasulullah
tersebut,

yang
beliau

mengedepankan

pribadi

hanyaditerapkan
baru

yang

pada kurun waktu tertentu, sehingga
pelaksanaan

musyawarah

selalu

lemah-lembut

berubah-ubah dan fleksible dari masa

tidak

pernah

ke masa.

emosi

dalam b) Kepribadian yang lemah-lembut dan

menyelesaikan suatu masalah

penyayang ini adalah bukti bahwa

c) Syura merupakan mabda‟ asasi

Allah swt sendiri yang mendidik dan

„prinsip dasar‟ di mana nizham

membentuk

Islam

tidak ditegakkan diatas

Muhammad saw. dengan tujuan agar

prinsip lain. Adapun bentuk syura

umatnya kelak menjadikan beliau

beserta implementasinya, adalah

sebagai panutan atau uswah hasanah

persoalan

dalam

teknis

yang

dapat

akhlak

kepribadian

mereka.

Nabi

Bahkan

berkembang sesuai dengan aturan

totalitas wujud beliau sesungguhnya

yang berlaku di kalangan umat

merupakan suatu anugrah, karunia,

dan

dan rahmat dari Allah bagi seluruh

kondisi

yang

melingkupi

kehidupannya.

alam.

d) Musyawarah akan menciptakan c) Memang faktanya hasil keputusan
hasil terbaik meskipun nantinya

musyawarah tidaklah mesti berhasil

tidak

baik, namun bukan berarti sistem

menghasilkan

kebaikan.
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Seperti halnya Rasulullah yang

musyawarah itu buruk.

tetap mengikuti hasil musyawarah d) Kata musyawarah diambil dari akar
meski beliau tahu akan akibat dari

kata syawara yang pada mulanya

keputusan tersebut. Karena kelak

bermakna mengeluarkan madu dari

peristiwa

sarang lebah. Definisi sederhana dari

pelajaran

ini

akan

berharga

menjadi

bagi

umat

Islam.
e) Setelah
yang

musyawarah ialah mengambil dan
mengeluarkan pendapat yang terbaik

bermusyawarah
dilakukan

oleh

maka

dengan

memperhadapkan

satu

orang

pendapat

dengan

lain.

pendapat

beriman adalah tawakkal atau

Dengan kata lain melalui usaha

menyerahkan segala hasil usaha

musyawarah ini diharapkan suatu

kepada Allah swt yang diikuti

perkara dapat diselesaikan dengan

dengan

mengambil

usaha

untuk

merealisasikannya.
f) Budaya

Musyawarah

pilihan

solusi

yang

terbaik dari berbagai macam solusi
bukanlah

dan

ide

penyelesaian

produk Islam melainkan sudah ada

dikemukakan

oleh

sejak lama, ini terjadi dalam

musyawarah tersebut.

yang
peserta

lingkup kecil sekalipun antara dua e) Hal-hal yang dimusyawarahkan oleh
orang,

antara

bahkan bangsa.

keluarga,

suku,

golongan tersebut hanyalah urusanurusan yang menjadi kepentingan
golongan tersebut saja. Oleh karena
itu, boleh jadi hanya beberapa orang
saja yang mengikuti musyawarah
tersebut. Yaitu orang-orang yang
memiliki

kepentingan

dan

mengetahui permasalahan itu saja.
Bisa jadi, karena memang masalah itu
bersifat rahasia.
f) Al-Qurân tidak memberikan patokan
dalam

bermusyawarah,

menunjukkan

bahwa

hal

ini

musyawarah
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dilakukan

secara

fleksibel

menyesuaikan situasi dan kondisi
kehidupan

masyarakat

yang

melaksanakannya.
g) Musyawarah

diadakan

dalam

keadaan hati yang terbuka dan sikap
lemah

lembut.

Bagi

seorang

pemimpin dalam musyawarah, hal
yang harus dihindari adalah keras
kepala dan perkataan yang kurang
mengenakkan.

Untuk

menjaga

perasaan peserta lainnya.
h) Setelah bermusyawarah hal yang
dilakukan

adalah

bekerja

sama

dengan para mitra dalam bertindak
dan

juga

bertawakkal

atau

menyerahkan hasil kepada Allah swt.
Musyawarah berasal dari kata syawara yang artinya mengeluarkan madu
dari sarangnya. Makna ini dikembangkan menjadi mengeluarkan sesuatu yang
baik. Maka bisa diartikan bahwa musyawarah ialah usaha untuk mengeluarkan
pendapat terbaik dengan menghadapkannya kepada banyak pendapat baik lainnya,
dengan harapan terciptanya suatu solusi yang disepakati dan didukung oleh
peserta musyawarah tersebut. Musyawarah sudah ada dalam tata kehidupan
bermasyarakat sebelum kedatangan Islam, eksistensi dan urgensinya dalam
pemecahan masalah masyarakat menjadikan musyawarah sebagai mabda‟ asasi
„prinsip dasar‟ yang harus dilakukan oleh umat Islam dalam menyelesaikan setiap
masalah mereka.
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Rasulullah saw pun telah memberikan contoh pentingnya musyawarah.
dengan bermusyawarah beliau menunjukkan bahwa memimpin bukanlah dengan
sikap yang otoriter, melainkan dengan kelembutan dan sikap “mengajak” dan
“kebersamaan” agar terciptanya hubungan yang harmonis. Memang hasil
musyawarah tidaklah selamanya memuaskan, namun bukan berarti sistem
musyawarah itu buruk, melainkan musyawarah selalu memperlihatkan hasil yang
terbaik.
Al-Qurân tidak memberikan syarat apapun dalam bermusyawarah, ini
menunjukkan bahwa pelaksaan musyawarah adalah fleksibel menyesuaikan
situasi dan kondisi. Namun perlu digaris bawahi bahwa musyawarah hanya
diterapkan untuk urusan-urusan duniawi saja, dan tidak ada musyawarah untuk
urusan-urusan syariat dalam al-Qurân.
Bagi seorang pemimpin dalam bermusyawarah hendaknya bercermin
kepada Rasulullah yang tidak mengedepankan emosi, menghindari keras kepala,
dan perkataan yang kurang mengenakkan. Dan hendaknya bersikap terbuka
dengan hasil musyawarah, meski terkadang ia kurang sependapat dengan hasilnya
nanti. Maka diakhir musyawarah itu dengan bekerjasama bersama para mitra dan
juga bertawakkal kepada Allah berharaplah agar hasil musyawarah tersebut
terealisasikan dan mendapatkan hasil yang terbaik.
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E. Menyeru Kepada Jalan Allah
Tafsîr Fî Zhilâl al-Qurân

Tafsîr al-Mishbâh

a) Dakwah bermakna seruan untuk a) Allah mengajari Rasulullah tentang
menuju pada jalan (ajaran) Allah.
b) Berdakwah merupakan manhaj
bagi

para

Rasul

untuk

menyampaikan risalah ilahiah.
Allah

mengajarkan

cara

berdakwah

berdasarkan

yang

tingkat

efektif

sosial

dan

kecerdasan fikiran objek dakwah
tersebut

mereka b) Terhadap cendikiawan atau orang

metode dalam berdakwah agar

yang

memiliki

pengetahuan

mengena dan tepat sasaran.

berdakwahnya dengan hikmah, yaitu

c) Metode dakwah: dengan hikmah,

dengan berdiskusi, berdialog, dan

dengan mau‟izhah hasanah, dan

bertukar pendapat dengan mereka tapi

dengan

tanpa

penolakan/bantahan

dengan cara yang baik.
d) Berdakwah

mengurangi

mereka denga tutur kata yang baik.

dengan

hikmah c) Terhadap orang awam, berdakwahnya

haruslah dengan wasilah yang

adalah

baik

mau‟idzohhasanah,

pula,

jangan

kehormatan

berlebihan

dengan

menggunakan
yaitu

dalam semangatnya, motivasinya,

memberikan

ataupun ghirah-nya, agar tidak

perumpamaan yang mudah dicerna

melupakan sisi hikmah yang akan

oleh fikiran mereka yang masih

diserap oleh objek dakwah.

sederhana.

e) Berdakwah

dengan

permisalan

dengan
dan

mau‟izhah d) Terhadap ahli kitab berdakwahnya

hasanah adalah dengan nasehat

menggunakan jidâl, yaitu dengan

yang baik yang mengena di hati

berdebat,

dan

retorika yang baik, tidak mencaci atau

tanpa

membentaknya,

namun

tetap

mencacinya, atau menyakitinya

menyinggung

dengan

perkataan yang kurang mengenakkan.

kata-kata

yang

menyinggung perasaannya.
f) Berdakwah juga perlu debat untuk

perasaan

dengan

dengan

e) Hikmah adalah sesuatu yang bila
digunakan/diperhatikan

akan
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mempertahankan dan membela

mendatangkan

argumen

kebaikan dan kemudahan yang besar

sendiri,

maka

berdebatlah dengan cara yang

kemashlahatan,

atau lebih besar.

baik. Berdebat tanpa ada tindakan f) Kata Mau‟izhah berarti nasehat atau
yang menzhalimi

orang yang

menentang

ataupun

peremehan

dan

sikap
pencelaan

uraian yang menyentuh hati yang
dapat

mengantarkan

seseorang

kepada kebaikan.

terhadapnya. Sehingga, seorang g) Kalimat jidâl bermakna diskusi atau
dai merasa tenang dan merasakan

bukti-bukti yang mematahkan alasan

bahwa

atau

tujuannya

bukanlah

untuk

berdakwah

dalih

mitra

diskusi

dan

mengalahkan

menjadikannya tidak dapat bertahan,

orang lain dalam berdebat. Tetapi,

baik yang dipaparkan itu diterima

berusaha untuk menyadarkannya

oleh semua orang maupun hanya oleh

dan

mitra bicara.

juga

menyampaikan

kebenaran kepadanya.
g) Setelah

h) Umat Rasulullah adalah umat terbaik,

berusaha

untuk

ini dikarenakan mereka benar-benar

berdakwah maka hal yang terakhir

melakukan apa yang diajarkan oleh

dilakukan seorang dai

Allah melalui utusan-utusan-Nya.

adalah

bertawakkal kepada Allah, karena i) Tujuan utama diciptakannya umat ini
sesungguhnya ia hanyalah wasilah

adalah

dan hidayah itu hanyalah dari

kepada kebaikan, yaitu perilaku luhur

Allah semata.

yang diridhai Allah danjuga untuk

h) Berdakwah

tujuan

utamanya

untuk

menyeru

selalu mencegah keburukan yang

italah amar makruf nahi munkar,

bertentangan

menyeru kepada kebaikan dan

berupa kemaksiatan.

mencegah
hakikat

keburukan.

jati

diri

umat

manusia

dengan

nilai

luhur

Inilah j) Umat ini juga menjadi umat yang
Islam

sesungguhnya.

mulia karena iman kuat dan karena
syariat mereka telah sempurna.

i) Umat Islam adalah umat terbaik k) Tugas seorang pemimpin ialah untuk
untuk

melakukan

misi

ini,

taat dan patuh kepada Allah swt, agar

dikarenakan ajarannya murni dari

ia mendapat petunjuk dari-Nya dalam
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Allah

dan

telah

setiap tindakannya. Sehingga dengan

lah

petunjuk dari Allah ia diberi kekuatan

keutamaan umat Islam dari pada

untuk dapat memimpin manusia,

umat nabi-nabi terdahulu.

mengarahkan masyarakatnya kepada

disempurnakannya.

Ini

j) Misi utama sebagi umat terbaik

kebaikan, serta mengantar mereka

ini memberi pesan bahwa umat

menuju

Islam ini harus berani maju ke

kesejahteraan hidup.

depan

untuk

kebahagiaan

dan

memegang l) Seorang pemimpin berperan sebagai

kepemimpinan di bumi ini agar

Imâm orang yang terdepan, ia adalah

manhaj

teladan

kehidupannya

sejalan

bagi

para

pengikutnya,

dengan manhaj yang diajarkan

masyarakatnya.

Maka

hendaklah

oleh Allah swt.

seorang pemimpin itu shaleh dan

k) Kepemimpinan tidak boleh jatuh

rajin menjalankan syariat Allah dan

ke tangan orang kafir, karena

hanya kepada Allah ia berserah diri

hanya

dan mengabdikan dirinya.

umat

memiliki

Islamlah

tanggung

yang
jawab

langsung dari Allah untuk maju ke
depan dan membimbing umat
manusia ke jalan yang benar yaitu
jalan yang lurus yang tak terdapat
kemungkaran di dalamnya.
l) Jika

sudah

memegang

kepemimpinan, maka bertindaklah
sesuai dengan petunjuk dari Allah,
mengajak

kepada

kebaikan,

menaati segala perintah Allah
mulai dari shalat, zakat, dan
syariat lainnya.

124

Posisi seorang pemimpin adalah di depan, ia adalah sosok yang dilihat,
didengarkan dan diikuti perintahnya, ia adalah teladan utama bagi masyarakatnya.
Umat Islam haruslah menjadi pemimpin di muka bumi ini, dikarenakan mereka
adalah umat terbaik di mata Allah, terbaik karena ketaatan mereka dengan
perintah Allah dan mereka mengamalkan ajaran yang lebih sempurna dari nabinabi sebelumnya. Maka, sudah kewajiban bagi umat Islam yang terbaik ini untuk
memimpin manusia, menyeru mereka kepada kebaikan dan mencegahnya dari
keburukan yang melenceng dari nilai-nilai keluhuran, dan yang paling utama
mngajak mereka untuk bersama-sama meniti jalan yang Allah ridhai dengan
melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya dan beribadah hanya
kepada-Nya. Menyeru manusia kepada kebaikan bukanlah perkara mudah, maka
alangkah baiknya kita mengikuti manhaj para rasul terdahulu dalam menyeru
manusia yaitu dengan hikmah, mau‟izhahhasanah dan juga jika diperlukan
berdebatlah namun tetap dengan cara yang baik.
Setelah usaha keras dalam berdakwah ini, tibalah saatnya seorang
pemimpin untuk terus mendoakan masyarakatnya, menyerahkan segala kebaikan
urusan mereka kepada Allah, berharap yang terbaik dari Allah (tawakkal).
Sesungguhnya segala sesuatu adalah kuasa Allah dan kehendak-Nya.
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F. Bekerja Keras dan Kreatif
Tafsîr Fî Zhilâl al-Qurân

Tafsîr al-Mishbâh

a) Ayat ini (Taubah: 105) memiliki a) Ayat sebelumnya membahas tentang
kaitan

erat

sebelumnya

dengan
yang

ayat

zakat dan taubah, keduanya memiliki

membahas

keterkaitan satu sama lain. Zakat

tentang taubat.

sebagai pembersih materi dari dosa

b) Taubat yang sesungguhnya bukan

dan taubah pembersihan diri.

hanya sekadar dengan lisan dan b) Dan

setelah

seseorang

itu

hati semata, namu ia juga harus

membersihkan diri dari hal-hal kotor

tercerminkan dari perbuatan dan

yang menghambat

tingkah laku setelah bertaubat.

dekat

c) Mungkin benar hatinya menyesal
dan

bertaubat,

membuktikan

namun

untuk

dengan

dirinya
Allah

untuk
tersebut

hendaklah taubat tersebut diikuti
dengan amal-amal shaleh.

kesungguhan c) Melalui ayat ini Allah mengajurkan

taubatnya di mata manusia ia juga

manusia agar banyak-banyak berbuat

harus

kebajikan

memperbaiki

kesalahan

yang dahulu pernah dilakukannya

yang

bermanfaat

bagi

dirinya dan bagi orang lain.

dengan banyak berbuat kebajikan, d) Mengeluarkan zakat dan melakukan
dan juga merubah sikapnya yang

perbuatan shaleh adalah pelengkap

selama ini telah salah.

taubat seseorang, penyuci dirinya

d) Sesungguhnya perbuatan baik itu
dilihat oleh Allah dan Rasulullah

juga sebagai wasilah nya untuk
mendekatkan dirinya pada Allah.

beserta umat mukmin lainnya, e) Segala amal perbuatan baik maupun
mereka pun akan memberikan

buruk selama di dunia akan dinilai

persaksian

oleh

atas

amal-amal

orang-orang

yang

perbuatannya tersebut. Dan Allah

Sedangkan

pun akan memperlihatkan amal

diperlihatkan kepada pelakunya.

tersebut dihadapan pelakunya di
hari akhirat kelak.

diakhirat

beriman.

nanti

akan
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Semua manusia di dunia pastilah memiliki kesalahan dan dosa. Tak
terkecuali seorang pemimpin, ia pun pasti memiliki kesalahan baik yang ia
sengaja maupun yang tidak disengaja. Oleh karena itu seorang pemimpin
seyogyanya agar selalu bertaubat dan memohon ampun pada Allah atas segala
kesalahan yang ia perbuat, agar selalu dekat dan mendapatkan petunjuk dari-Nya.
Namun ternyata taubat saja tidaklah cukup untuk menghapus kesalahan
tersebut, melaikan harus dibarengi dengan perbuatan baik, amalan shaleh, dan
juga sedekah untuk membersihkan hartanya. Seorang pemimpin dituntut oleh
amanah dari masyarakatnya untuk banyak berbuat dan produktif dalam setiap
langkah kepemimpinannya. Maka jika banyak berbuat, banyak pula salah dan
khilafnya. Jika demikian maka ia pun harus lebih banyak lagi taubat dan
perbuatan shalehnya. Sehingga ia pun akan terlihat sebagai seorang yang benarbenar bekerja keras untuk Allah, masyarakatnya, dan tentu efeknya kembali
kepada dirinya pula. Dan ia pun harus ingat bahwa setiap tindakannya itu dilihat
oleh Allah, Rasulullah beserta umat mukmin sebagai saksinya di hari hisab kelak.
G. Berkata jujur
Tafsîr Fî Zhilâl al-Qurân

Tafsîr al-Mishbâh

a) Orang mukmin sejati saat ia a) Ayat ini merupakan pujian dari Allah
bersumpah

ia

akan

selalu

untuk

sahabat-sahabat

Rasulullah

memegang sumpahnya dan tidak

yang masih setia memegang janjinya

akan

dalam

untuk membela Allah dan Rasul-Nya

keadaan apapun. Berbeda dengan

sampai hembusan nafas terakhir.

orang munafik yang mana selalu

Meski mereka masih hidup dan kelak

mengingkari sumpah dan janjinya,

akan wafat di atas pembaringan, itu

melanggarnya
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karena memang begitulah tabiat

akan tetap dihitung sebagai tanda

asli mereka yang sangat sering

kesetiaan oleh Allah swt.

melakukan pengkhianatan.
b) Orang

yang

b) Allah memerintahkan orang-orang

setia

pada

mukmin untuk mengatakan kejujuran

janji/sumpahnya itu selalu ada

dan mengungkapkan kebenaran yakni

saja ujiannya. Hal ini untuk

berucap dengan ucapan yang benar

mengetahui

kesungguhan

dan mengena sasaran.

kekuatannya

dalam

dan

memegang c) Jika kelak menyadari kesalahannya

teguh kesetiaannya.

dan kehilafannya, ingatlah bahwa

c) Maka jika telah tertunaikan janji
tersebut,

Allah

pun

akan

Allah

selalu

membukakan

pintu

taubat bagi hamba-Nya

membalas kesetiaannya dengan d) Qaul

sadîd

janji-Nya yang indah, yaitu berupa

perkataan

rahmat, ampunan dan juga surga

kebenaran,

di sisi-Nya.

sasarannya.

di

yang

sini

bermakna

diikuti

konsisten,

dan

dengan
tepat

d) Allah melarang orang-orang yang e) Ucapan adalah pintu yang sangat luas
beriman untuk mengikuti dan

baik yang berkaitan dengan kebaikan

percaya kepada perkataan orang

maupun keburukan.

munafik. Apalagi menyambung f) Dengan membiasakan diri untuk
lidahkan perkataan mereka karena

berucap

sifat

tepat/baik

mereka

yang

selalu

dengan

perkataan

seseorang

akan

berbohong dan mengatakan hal

mendapatkan

yang

perbaikan amal-amalnya. Maksudnya

tidak

sesuai

dengan

kenyataannya. Sebagai orang yang

di sini yaitu

beriman, hendaklah selalu berhati-

dalam

hati dalam berkata dan pastikan

perbuatannya.

kebenaran

berita

jika

setiap

ingin g) Keterbiasaan

menyebar luaskannya.

dampaknya

yang

yaitu

ia akan berhati-hati
perkataan

akan

dan

menciptakan

perilaku pelakunya. Dengan begitu

e) Allah menjamin akan menjaga

seseorang yang membiasakan dirinya

orang-orang yang berkata benar,

mengucapkan kalimat-kalimat yang

menuntun

benar dan tepat, maka ia akan

mereka,

dan
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memperbaiki

amal-amalan

mereka.

menjauh dari kebohongan, juga tidak
mengucapkan

perkataan

yang

mengakibatkan keburukan atau tidak
bermanfaat.

Ayat-ayat

al-Qurân

yang

membahas

tentang

kejujuran

selalu

mengkaitkannya dengan perilaku orang munafik yang selalu melanggar janji dan
sumpahnya.Ini adalah pelajaran bagi kita untuk selalu berhati-hati dalam berucap,
maupun bertukar berita.Agar tidak terjadi salah faham atau pun sampai terjadinya
fitnah.Begitu pula yang diharapkan dalam jiwa seorang pemimpin agar ia selalu
berkata jujur, menepati janjinya, serta konsisten dengan apa yang ia bicarakan,
memastikan bahwa apa yang ia ucapkan merupakan kebenaran bukan sekadar
kepalsuan belaka.
Bagi seorang pemimpin, perkataan merupakan alat utama dalam menarik
perhatian,

menyampaikan

tujuan,

maupun

sekadar

berdialog

dengan

masyarakatnya. Jika seorang pemimpin tidak dapat menjaga perkataannya, tidak
menepati janjinya maka tentu ia akan kehilangan wibawanya, kehilangan
kehormatannya di mata masyarakatnya. Oleh karena itu seorang pemimpin
haruslah mampu untuk mengatur apa yang keluar dari mulutnya, menjaga lisannya
dari ucapan kotor, latah, atau apapun yang dapat menghapus kewibawaannya
dalam berbicara. Jika seorang pemimpin selalu menjaga perkataannya, berlaku
jujur, dan menepati janjinya, tentu ia akan selalu konsisten dengan apa yang
dikatakannya, dan dia pun akan mendapat perlindungan dari Allah yaitu dengan
menjaga kewibawaannya di mata masyarakatnya.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Konsep Kepemimpinan Menurut Tafsir Fî Zhilal al-Qurân dan Tafsîr
al-Mishbâh
Quraish Shihab dan Sayyid Quthb sepakat bahwa kepemimpinan itu ada empat
macam, yaitu; Khalîfah, Ûli al-Amr (jamak; Auliya‟), Imâm dan Mâlik.
Quraish Shihab dan Sayyid Quthb sependapat bahwa bahwa seorang pemimpin
adalah sebuah amanah, tanggung jawab, dan tugas yang sangat besar. Maka tugas
ini haruslah dipegang oleh orang-orang yang memiliki kafâ‟ah (kemampuan) baik
dalam segi fisik yang kuat, mental, skill, dan muamalah dengan manusia. Maka
seharusnya pemimpin itu adalah kaum laki-laki.
Quraish Shihab bersikap tawaquf dalam masalah kepemimpinan wanita.
Sedangkan Sayyid Quthb sendiri bersikeras menolak kepemimpinan wanita,
alasannya karena wanita sudah memiliki tugas berat tersendiri, dan zalim apabila
menambah bebannya dengan kepemimpinan ini.
Quraish Shihab dan Sayyid Quthb sepakat dalam pemikiran mereka bahwa
pemimpin orang yang beriman haruslah orang beriman pula. Bukan sekadar Islam
namun ternyata kurang imannya kurang keshalehannya. Karena sebenarnya
pemimpin juga sebagai washîlah tali penghubung antara Allah dan hamba-Nya.
Bagaimana bisa rahmat Allah sampai kepada hamba-Nya yang beriman jika ia
memiliki pemimpin yang dzalim, pemimpin yang tak seiman, pemimpin yang
tidak ada ikatan dengan Allah.
2. Etika Pemimpin Menurut Tafsir Fî Zhilal al-Qurân dan Tafsîr alMishbâh
Adapun setelah penulis meneliti penafsiran Sayyid Quthb dan Quraish Shihab
tentang syarat-syarat dasar dari pemimpin di atas, penulis menyimpulkan bahwa
sifat-sifat yang setidaknya dimiliki oleh seorang pemimpin diantaranya yaitu;
Ikhlas; yakni memurnikan niat dalam semua pekerjaannya hanya untuk beribadah
mengabdi kepada Allah dengan melayani
147 hamba-hamba Allah. Tanpa Amanah;
menjaga kepercayaan serta sadar bahwa amanah ini akan dipertanggung jawabkan
kelak, Taat kepada Allah, Rasul dan Ulî al-Amri, suka bermusyawarah, mampu
menyeru kepada jalan Allah dan kebaikan, ia pun tekun bekerja keras dan kreatif,
selalu berkata jujur agar terjaga kehormatan dan wibawanya,
B. Saran
Setelah kita mendapati konsep yang sedemikian mulianya akhlaq seorang
pemimpin yang diharapkan oleh al-Qurân. Dalam pembahasan yang peneliti
lakukan tentunya banyak mengandung kekurangan, karena peneliti menyadari
bahwa manusia sebagai individu tiada yang ma‟shum dan terlepas dari
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kekurangan maupun kesalahan. Oleh karenanya penulis berharap kepada
peneliti selanjutnya agar membuat karya yang lebih baik dari karya ini,
melalui kajian tafsir yang lebih banyak dan dengan pemikiran yang lebih luas
lagi. Penulis pun berpesan kepada peneliti selanjutnya dan terutama penulis
sendiri agar mampu mengamalkan, mengajarkan, bahkan menerapkan apa
yang telah diteliti pada skripsi ini. Barakallahu fi ulumina.
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