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BAB V 

 PENUTUP  

 

A. KESIMPULAN 

Setelah membahas bab-bab di atas, maka dapat diambil beberapa 

kesimpulan dari penelitian ini sebagai jawaban permasalahan yang sudah 

dirumuskan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penafsiran Hamka terhadap ayat-ayat tentang jabatan dalam Alquran dalam 

Tafsir al-Azhar sebagai berikut. 

a. Penafsiran kata imām dalam QS. Al-Baqarah, 2: 124, bermakna imamat 

agama bukan bermakna jabatan. 

b. Penafsiran kata uli al-amr dalam QS. An-Nisā’, 4: 59, bermakna sebagai 

jabatan secara umum dan QS. An-Nisā’, 4: 83, bermakna Badan Inteligen 

Negara. 

c. Penafsiran kata khazāin dalam QS. Yūsuf, 12: 55, bermakna sebagai 

bendaharawan negeri. 

d. Penafsiran kata khalīfah dalam QS. Ṣād, 38: 26, bermakna sebagai raja 

yang ditujukan kepada Nabi Dawud a.s. 

e. Penafsiran kata malik dalam QS. Al-Baqarah, 2: 251 dan QS. Ṣād, 38: 20, 

bermakna sebagai raja yang ditujukan kepada Nabi Dawud a.s; QS. Al-

Baqarah, 2: 246, dan 247, bermakna sebagai raja yang ditujukan kepada 

Talut; QS. Al-Baqarah, 2: 258, bermakna sebagai raja yang ditujukan 

kepada Namrud;  
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f. Penafsiran dalam QS. An-Naml, 27: 34, bermakna sebagai ratu yang 

ditujukan kepada Balqis. 

g. Penafsiran dalam QS. Al-Qaṣaṣ, 28: 38, bermakna sebagai menteri atau 

penasehat raja atau penanggung jawab proyek yang ditujukan kepada 

Haman. 

2. Relevansi Konsep Jabatan menurut Hamka dalam Tafsir al-Azhar dengan 

kondisi sekarang 

       Berdasarkan kondisi yang terjadi di Negara Indonesia dengan sistem 

demokrasi yang dianut maka boleh meminta jabatan bagi calon pejabat yang 

sudah memenuhi persyaratan sebagai pejabat, apapun bentuknya jabatan 

tersebut. Hal ini disebabkan oleh jabatan merupakan pondasi utama dalam 

pembangunan kekuasaan dalam Islam. Kemudian, pejabat merupakan 

pembuat aturan dan pengambil keputusan yang akan menentukan masa 

depan umat dan bangsa. Selain itu, pejabat juga harus memiliki sifat-sifat 

teladan sebagai pemimpin.  

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hamka dalam Menafsirkan Ayat-Ayat 

tentang Jabatan 

a. Pengaruh dari guru-gurunya 

b. Pengalaman-pengalaman hidupnya 
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B. SARAN 

Sebagai saran untuk mengakhiri tulisan ini, maka penulis memberikan 

saran kepada seluruh pihak, di antaranya adalah: 

a. Kepada seluruh umat Islam di seluruh dunia khususnya di Negara Indonesia 

agar mengamalkan seluruh ajaran Islam terutama masalah kepemimpinan 

dengan menjadi pejabat jika memenuhi syarat-syaratnya. Karena jika umat 

Islam lengah dan tidak mau mengambil peran dalam jabatan ini maka 

dampak yang akan terjadi sangat fatal, di antaranya umat non-Muslim atau 

golongan yang sekuler, liberal, LGBT (Lesbian Gay Biseksual Transgender) 

atau golongan lain yang membenci Islam yang akan menjadi pemimpin bagi 

umat Islam dan akan menggunakan berbagai cara untuk menghancurkan 

Islam. 

b. Kepada seluruh da’i dan akademisi untuk mencerdaskan umat tentang 

pentingnya jabatan di tangan orang-orang beriman dan mampu mengemban 

amanah dengan sebaik-baiknya. 

c. Kepada para akademisi untuk memberikan perhatian dan  pengembangan 

melalui kajian yang lebih mendalam  terhadap jabatan  ini dengan berbagai 

aspek dan metode yang digunakan. 

       Demikian tesis ini dibuat, semoga bermanfaat bagi pembaca umumnya dan 

bagi penulis khususnya. Semoga umat Islam lebih memperhatikan masalah 

politik demi kemaslahatan agama dan bangsa.  

 




