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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Jabatan merupakan titipan Allah untuk sebagian manusia. Jabatan sering 

diidentikkan dengan kepemimpinan, kekuasaan, ketenaran, kehormatan, dan 

kekayaan. Maka tidak heran kebanyakan manusia berlomba-lomba demi 

menggapai jabatan yang diinginkan. Perlombaan yang mereka lakukan bisa 

dengan berbagai cara atau mungkin menghalalkan segala cara. 

Jabatan memiliki kesamaan dengan kepemimpinan merupakan tugas yang 

sangat mulia. Jabatan (kepemimpinan) bertugas sebagai pengganti kenabian 

dalam melindungi agama dan mengatur kemaslahatan hidup. Ijma‟ ulama telah 

menyepakati hukum wajibnya mengangkat seseorang yang memiliki 

kredibilitas dalam menjalankan tugas kepemimpinan (jabatan) di kalangan 

umat Islam.
1
 

Jabatan juga bermakna ujian, karena dengan adanya jabatan tersebut akan 

dimintai pertanggungjawabannya. Seperti yang tertuang dalam Hadis 

Rasulullah saw.,  

ُهَما: َأنَّ َرُسوَل اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم، قَاَل: َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن ُعَمَر، َرِضَي اللَُّو َعن ْ
َو َمْسُئوٌل َأاَل ُكلُُّكْم رَاٍع وَُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِو، فَاإِلَماُم الَِّذي َعَلى النَّاِس رَاٍع َوىْ »

                                                           
1
Al-Mawardi, al-Ahkām al-Sulthāniyyah, alih bahasa Khalifurrahman Fath & 

Fathurrahman, cet. 2, (Jakarta: Qisthi Press, 2017), hlm. 9. 
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ْرأَُة رَاِعَيةٌ َعْن َرِعيَِّتِو، َوالرَُّجُل رَاٍع َعَلى أَْىِل بَ ْيِتِو، َوىْ 
َ
 َعَلى أَْىلِ  َو َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِو، َوامل

ُهْم، َوَعْبُد الرَُّجِل رَاٍع َعَلى َماِل َسيِِّدِه َوىْ َوَوَلِدِه َوىْ  بَ ْيِت َزْوِجَها َو َمْسُئوٌل َي َمْسُئوَلٌة َعن ْ
 2«َعْنُو، َأالَ َفُكلُُّكْم رَاٍع وَُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتوِ 

 
Dari Abdullah bin Umar r.a., Rasulullah saw. bersabda,“Ketahuilah setiap 

kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai 

pertanggungjawabanatas yang dipimpinnya. Penguasayang memimpin rakyat 

banyak dia akan dimintai pertanggungjawabanatas yang dipimpinnya. Kepala 

keluarga adalah pemimpin dalam rumah tangganya dan dia dimintai 

pertanggungjawaban terhadap keluarganya. Istri adalah pemimpin di rumah 

suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban 

terhadap mereka. Dan pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta 

majikannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap tugasnya. 

Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai 

pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya.” (Muttafaq „alaih)
3
 

 

Pertangggungjawaban sebagai pemimpin tidaklah mudah. Semakin tinggi 

jabatan kepemimpinan maka semakin besar pula tanggung jawabnya. Semakin 

banyak orang yang menjadi tanggung jawabnya maka sebanyak itu pula jumlah 

pertanggungjawaban yang harus dipikulnya. Semua seluk-beluk yang 

dipimpinnya akan ditanyakan. Oleh sebab itu, jabatan kepemimpinan akan 

sesuai dengan pertanggungjawabannya. 

Namun, resiko yang tinggi tersebut malahan menjadikan sebagian manusia 

saat ini tergiur dengan jabatan. Segala cara dan upaya akan dilakukan untuk 

mendapatkan keinginan mereka. Apakah cara yang dijalankan itu sesuai 

dengan syariat atau malah bertentangan dengan syariat. Bahkan saking kejinya 

lagi, “menjual syariat” demi mengharap menjadi pejabat. 

                                                           
2
 Al-Bukhāriy, Shāhih al-Bukhāriy, Juz 7, (ttp.: Darul Fikr, 1981), hlm. 104. 

3
 An-Nawawi, Riyādhush Shālihīn,alih bahasa Izzudin Karimi, cet. 1,(Jakarta: Darul Haq, 

2014), hlm. 494. 
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Akhir-akhir sebelum penetapan calon wakil presiden tersiar berita yang 

cukup menarik dan menggelitik untuk dipaparkan. Ada yang sangat berambisi 

terhadap jabatan sehingga dengan menggunakan segala cara untuk 

mendapatkannya walau dengan ancaman sekalipun. Tapi, disisi lain ada yang 

sudah “dikejar” dan sangat didambakan untuk mau menerima sebagai calon 

pejabat, malah berusaha segenap daya dan upaya “lari” dari tawaran tersebut.    

Maka tidak heran jika kondisi bangsa dan negara saat ini sangat jauh dari 

harapan umat. Hal ini dilatarbelakangi oleh hausnya seseorang dengan jabatan. 

Kebanyakan mereka lebih mementingkan kepentingan pribadi dan golongan 

dibandingkan dengan kepentingan bangsa dan negara. Gambaran kondisi 

demikian memang sudah dilukiskan oleh Rasulullah saw. pada 14 abad yang 

silam.  

ِإن ََّها َسَتُكوُن بَ ْعِدي أَثَ َرٌة »َعْبِد اهلِل، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم: َعْن 
تُ َؤدُّوَن »، قَاُلوا: يَا َرُسوَل اهلِل، َكْيَف تَْأُمُر َمْن أَْدَرَك ِمنَّا َذِلَك؟ قَاَل: «َوأُُموٌر تُ ْنِكُرونَ َها

 4«، َوَتْسأَُلوَن اهلَل الَِّذي َلُكمْ اْلَْقَّ الَِّذي َعَلْيُكمْ 
 

Dari Abdullah r.a., beliau berkata, Rasulullah saw. bersabda, 

“Sesungguhnya akan ada sesudahku sikap mementingkan diri sendiri (oleh 

para pemimpin) dan hal-hal lain yang kalian ingkari.” Mereka berkata, 

“Wahai Rasulullah, lalu apa yang Anda perintahkan kepada seseorang di antara 

kami yang menjumpai hal itu?” Beliau bersabda, “Tunaikanlah hak yang 

menjadi kewajiban kalian dan mintalah kepada Allah apa yang menjadi hak 

kalian.” (Muttafaq „alaih).
5
 

 

Memang, pangkat merupakan sesuatu yang disenangi tabiat manusia, 

bahkan lebih dicintai daripada kecintaan terhadap harta. Sebab harta bukanlah 

merupakan tujuan inti, tapi hanya sebagai sarana untuk mencapai apa yang 

                                                           
4
Muslim, Shāhih Muslim, juz 3, (Kairo: Darul Hadis, 1991), hlm. 1472. 

5
 An-Nawawi, op.cit.,  hlm. 503. 
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dicintainya.
6
 Maka tidak heran bila sebagian orang rela menghabiskan hartanya 

hingga berhutang untuk menggapai jabatan yang diinginkannya. 

Jabatan merupakan pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi.
7
 

Pangkat (jabatan) adalah tegaknya suatu martabat di dalam hati orang lain atau 

semacam keyakinan hati mereka yang mencerminkan kesempurnaan, bisa 

karena suatu ilmu, ibadah, keturunan, kekuatan, rupa yang menawan atau lain-

lainnya yang diyakini manusia sebagai suatu bentuk kesempurnaan. Sejauh 

mana keyakinan mereka itu tertanam di dalam hati, maka sejauh itu pulalah 

ketundukan mereka kepadanya, pujian dan sanjungan yang dilontarkannya.
8
 

Perlu diketahui bahwa di antara jabatan tersebut ada yang terpuji dan ada 

pula yang tercela. Sebab, jabatan itu bisa juga bertujuan untuk keperluan hidup 

bersama orang lain. Karena manusia tidak bisa lepas dari penguasa yang bisa 

melindungi dan membantunya. Dengan demikian, jabatan yang diinginkan 

tersebut hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan.
9
 

Tujuan kekuasaan di muka bumi bagi orang-orang yang beriman 

merupakan media untuk beribadah kepada Allah, sebagaimana yang telah 

difirmankan Allah Swt.
10

 

                               

              

                                                           
6
 Ibnu Qudamah, Mukhtasar Minhājul Qāshidīn, alih bahasa Kathur Suhardi, cet. 20, 

(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 263. 
7
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, cet. 1 

edisi ke-4,(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 554. 
8
 Ibnu Qudamah, loc.cit. 

9
Ibid. 

10
 Yasir Burhami, Renungan Iman dalam Surat Yūsuf, alih bahasa Moh. Suri Sudahri, 

dkk., cet. ke-1, (Jakarta: Al-Kautsar, 2014), hlm. 257. 
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“(Yaitu) orang-orang yang jika Kami berikan kedudukan di bumi, mereka 

melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang makruf 

dan mencegah dari yang mungkar; dan kepada Allahlah kembali segala 

urusan.” (QS. Al-Ḥajj, 22: 41)
11

 

 

Kekuasaan itu merupakan jalan untuk mencapai keimanan dan ketakwaan 

bagi orang-orang yang taat, yang juga berfungsi untuk menebar kebaikan di 

muka bumi itu sendiri. Agar orang-orang yang beriman dan bertakwa itu 

mendapatkan berbagai macam kebaikan dunia dan akhirat.
12

 

Contoh konkret tentang jabatan yang dijadikan tujuan tersebut, seperti 

termaktub dalam Alquran dalam menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf a.s., 

                    

 
“Dia (Yusuf) berkata, ”Jadikanlah aku bendaharawan negeri (Mesir); karena 

sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, dan berpengetahuan.” 

(QS. Yūsuf, 12: 55)
13

 

 

Permintaan Nabi Yusuf a.s. dalam ayat tersebut bukanlah bentuk 

ketamakan terhadap jabatan. Itu hanyalah kehendak beliau untuk menciptakan 

kemanfaatan kepentingan umum. Beliau mengetahui kapasitas diri sendiri 

berupa kecakapan, sifat amanah, dan penjagaan yang belum mereka mengerti 

(rakyat Mesir ketika itu). Oleh karena itu, beliau meminta Raja agar 

                                                           
11

 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Jamil, (Bekasi: Cipta Bagus Persada, 

2012), hlm. 337. 
12

 Yasir Burhami, loc.cit. 
13

 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Jamil, op.cit., hlm. 242. 
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mendudukkannya sebagai bendaharawan negeri. Maka Raja mendaulat beliau 

sebagai bendaharawan negeri dan menyerahkan urusan itu kepadanya.
14

 

Ayat di atas menjadi dalil tentang bolehnya bagi seseorang untuk meminta 

kekuasaan (jabatan) dan menunjukkan kesiapannya dalam memimpin jika 

tujuannya untuk mengenalkan kepada orang yang belum tahu. Dengan catatan, 

orang tersebut benar-benar bisa dipercaya, agamanya kuat, dan sangat 

berkompeten dalam bidang yang ia minta tersebut. 
15

 Lebih jelasnya ayat ini 

menjadi dasar untuk membolehkan seseorang mencalonkan diri guna 

menempati suatu jabatan tertentu atau berkampanye untuk dirinya, selama 

motivasinya adalah untuk kepentingan masyarakat, dan selama dia merasa 

dirinya memiliki kemampuan untuk jabatan itu.
16

 

Padahal, di sisi lain terdapat hadis tentang larangan meminta jabatan, 

ثَ َنا َعْبُد الرَّْْحَِن ْبُن ََسُرََة، قَاَل: قَاَل ِل َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل  يَا َعْبَد »َعَلْيِو َوَسلََّم: َحدَّ
َها، َوِإْن  َماَرَة، فَِإنََّك ِإْن أُْعِطيتَ َها َعْن َمْسأََلٍة وُِكْلَت إِلَي ْ الرَّْْحَِن ْبَن ََسَُرَة، اَل َتْسَأِل اإْلِ

َها، َوِإَذا َحَلْفَت َعَلى َيَِنٍي، فَ رَأَْيَت  َرَىا َخي ْرًا أُْعِطيتَ َها َعْن َغْْيِ َمْسأََلٍة أُِعْنَت َعَلي ْ َغي ْ
رٌ  َها، َفَكفِّْر َعْن ََيِيِنَك، َواْئِت الَِّذي ُىَو َخي ْ  17«ِمن ْ

 
Abdurrahman bin Samurah menceritakan kepada kami, katanya: 

Rasulullah saw. bersabda kepadaku, “Wahai Abdurrahman bin Samurah! 

Janganlah kamu meminta jabatan. Karena jika engkau diberi jabatan dengan 

meminta, maka jabatan itu akan dibebankan kepadamu. Dan jika engkau 

diberi jabatan tanpa meminta, maka engkau akan ditolong dalam 

menjalankannya. Dan jika engkau bersumpah atas suatu hal lalu engkau 

                                                           
14

 Abdurrahman bin Nashir as-Sa‟di, Taisīr al-Karim ar-Rahmān fi Tafsīr Kalām al-

Mannān,  cet. 5, (Kairo: Darul Hadis, 2005), hlm.423. 
15

 Wahbah az-Zuhaili, at-Tafsīrul-Munir: Fil „Aqidah wasy-Syarī‟ah wal Manhaj, alih 

bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm.35. 
16

M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran, cet. 8, 

(Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 485. 
17

Muslim, op.cit., hlm. 1273-1274. 
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melihat hal yang lebih baik, maka tebuslah sumpahmu dan kerjakan yang lebih 

baik itu.”
18

(Muttafaq „alaih) 

 

Namun, sebelum Nabi Yusuf a.s. meminta jabatan tersebut, terlihat bahwa 

yang lebih dahulu menyerahkan kekuasaan, menyerahkan cincin stempel 

kerajaan dan memakaikan pakaian persalinan orang berjabatan tinggi, dan 

mengucapkan bahwa dia mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi raja, 

adalah raja sendiri. Nabi Yusuf baru berani meminta jabatan sebagai 

bendaharawan negeri adalah setelah perkataan raja keluar lebih dahulu 

(menjelaskan bahwa dia menjadikannya sebagai orang yang berpangkat dan 

dipercayai).
19

 

Maka, jelas bahwabukanlahNabi Yusuf a.s. yang mendambakan atau 

berambisi terhadap jabatan tersebut. Akan tetapi, rajalah yang mengharapkan 

Nabi Yusuf a.s. agar menjadi orang yang berkedudukan tinggi dan 

kepercayaannya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Nabi Yusuf a.s. terhadap 

kemuliaan yang diberikan tersebut maka Nabi Yusuf a.s. meminta untuk 

dijadikan sebagai bendaharawan negeridalam mengatasi krisis yang akan 

melanda Mesir kedepannya. Jabatan yang diminta itu bukan pula tanpa alasan 

yang logis akan tetapi berdasarkan profesionalitas
20

 dan proporsional
21

nya 

                                                           
18

 Imam an-Nawawi, Shahīh Muslim bi Syarh An-Nawawi,alih bahasa Misbah, cet. 

1,(Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 298. 
19

 Hamka, Tafsir al-Azhar: Jilid 5, cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm. 9-10. Lihat 

al-Qur‟an Surah Yūsuf ayat 54, "Sesungguhnya kamu (mulai) hari ini menjadi seorang yang 

berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan dipercaya". Kementerian Agama Republik 

Indonesia, Al-Jamil, op.cit., hlm. 242. 
20

Profesionalitas adalah kemampuan untuk bertindak  secara profesional (bersangkutan 

dengan profesi), sedangkan profesi adalah suatu bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan 

keahlian (keterampilan, kejuruan, dsb) tertentu. Lihat Departemen Pendidikan Nasional, op.cit., 

hlm. 1104. 
21

 Proporsional adalah sesuai dengan proporsi (perbandingan, bagian, atau perimbangan); 

sebanding; seimbang; berimbang. Lihat Departemen Pendidikan Nasional, op.cit., hlm. 1106. 
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seperti yang digambarkan dalam ayat di atas, yaitu karena Nabi Yusuf a.s. 

adalah“orang yang pandai menjaga, dan berpengetahuan.”
22

 

Firman Allah dalam Alquran surah Yūsuf ayat 55 di atas merupakan salah 

satu dari sekian banyak ayat yang bermakna jabatan dalam Alquran. Lafaz-

lafaz yang bermakna jabatan tersebut, di antaranya: imām, uli al-amr, khazā‟in, 

khalīfah, dan malik. Maka sangat menarik untuk mengkaji lebih lanjut ayat-

ayat tentang jabatan dalam Alquran sekaligus dilihat dari perspektif Hamka 

sebagai salah seorang mufassir yang sudah mengalami lika-liku jabatan yang 

telah dilakoninya atau pun jabatan yang ditolaknya. 

Kemudian, dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan pada 

pandangan Hamka terhadap jabatan dalam tafsirnya. Karena perjuangan dan 

aktivisme politik Hamka bermula dengan keterlibatannya dalam Serekat Islam 

(SI) di Padang Panjang sejak 1925. Sampai saat ini, sejak SI didirikan pada 

1911, SI merupakan organisasi sosial politik terbesar di Nusantara dan paling 

aktif dalam kegiatan dan aksi politik menuntut kemerdekaan Indonesia.
23

 

Beliau pernah menjadi Pegawai Negeri pada Departemen Agama RI di 

Jakarta tahun 1950.
24

 Selain itu, beliau merupakan ulama sekaligus pernah 

berkecimpung dalam dunia perpolitikan Indonesia menjabat sebagai Anggota 

                                                                                                                                                               
Maksudnya adalah memang sudah menjadi ketetapan Allah Swt. mengutus Nabi Yusuf a.s. 

sebagai solusi terhadap masalah yang akan menimpa rakyat Mesir di zaman itu dan tidak ada 

orang lain yang mampu untuk mencari jalan keluarnya. 
22

 Lihat Alquran Surah Yūsuf ayat 55, “Dia (Yusuf) berkata, ”Jadikanlah aku 

bendaharawan negeri (Mesir); karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, dan 

berpengetahuan.”  Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Jamil, op.cit., hlm. 242. 
23

 Panjimas, Membedah Perjuangan dan Sikap Politik Buya Hamka, 29 Agustus 2018 

pukul 8:44 WIB. 
24

Irfan Hamka, Ayah..., cet. 1, (Jakarta: Republika Penerbit, 2013), hlm. 290. 
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Konstituante RI pada tahun 1955 sampai 1957,
25

 setelah Pemilihan Umum dari 

Partai Masyumi.
26

 

Beliau juga ditawari pangkat Mayor Jenderal Tituler
27

 oleh Pemerintah 

melalui Jenderal Nasution dilandasi jasa dan perjuangannya dalam 

menghimpun kekuatan rakyat Sumatera Barat dan Riau.
28

 Dan sekitar tahun 

1970-an beliau pernah diundang oleh Menteri Agama, Prof. Dr. Mukti Ali ke 

kantornya. Dalam pertemuan itu, Menteri menyampaikan ucapan selamat 

karena beliau diangkat menjadi Duta Besar dan berkuasa penuh di Negeri 

Saudi Arabia.
29

 Adapun tawaran dan pengangkatan tersebut ditolak keduanya 

oleh Hamka. 

Hamka juga terkenal dari karya-karyanya, seperti dalam menulis beliau 

menghasilkan puluhan bahkan ratusan karya yang sudah beredar dari era orde 

baru hingga saat ini. Belum termasuk tulisan beliau dalam bentuk buletin atau 

opini dalam berbagai majalah, surat kabar nasional maupun daerah. Karya-

karya beliau meliputi berbagai bidang, misalnya tentang ilmu-ilmu keislaman, 

politik (Pidato Pembelaan Peristiwa Tiga Maret, Urat Tunggang Pancasila)
30

, 

sejarah, budaya, dan sastra. Adapun karya beliau yang paling fenomenal adalah 

Tafsir Alquran 30 Juz yang dikenal dengan Tafsir al-Azhar, sebuah karya yang 

                                                           
25

Ibid., hlm. 290. 
26

Ibid., hlm. 42. 
27

 Walaupun hanya Pangkat Kehormatan, fasilitas seorang Mayor Jenderal Tituler sama 

dengan fasilitas yang diberikan kepada seorang Mayor Jenderal karir. Lihat Ibid., hal. 199. 
28

Ibid., hlm. 199. 
29

Ibid., hlm. 200. 
30

 Buku Republika, Prof. Dr. Hamka. 29 Agustus 2018 pukul 8:44 WIB. 
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sangat dihormati oleh berbagai kalangan ilmuan dan ulama sampai kebeberapa 

negeri jiran.
31

Ceramahnya di RRI dan TVRI juga tidak terhitung jumlahnya.
32

 

Beliau juga pernah manjabat Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) Pusat selama dua periode, dari tahun 1975 sampai 1979. Pada tahun 

1980 beliau dipilih kembali menjabat Ketua Umum MUI sampai 1985. Namun, 

ditengah kepengurusan periode kedua ini, beliau meletakkan jabatannya 

sebagai Ketua Umum MUI. Hal ini disebabkan beliau sebagai Ketua Umum 

MUI menolak permintaan Pemerintah untuk mencabut fatwa MUI yang 

mengharamkan umat Islam mengikuti acara perayaan Natal. Beliau sebagai 

seorang ulama, tidak bisa melakukan kompromi dengan siapapun mengenai 

akidah dan prinsipnya, akidah tidak bisa dicampuradukkan dengan kebijakan 

apa pun termasuk politik.
33

 

Hamka yang memiliki sapaan akrabnya Buya Hamka merupakan ulama 

besar Indonesia yang sudah diakui dunia internasional memiliki pemikiran 

briliant dan berkecimpung dalam berbagai jabatan baik yang diterima atau pun 

yang ditolaknya serta melahirkan buah karya Tafsir al-Azhar. Oleh sebab itu, 

sangat menarik untuk mengkaji lagi lebih mendalam tentang jabatan dalam 

Alquran menurut pandangan Hamka di dalam Tafsirnya, dengan judul 

“Jabatan dalam Alquran (Perspektif Hamka dalam Tafsir Al-Azhar)”. 

 

 

 

                                                           
31

Irfan Hamka, op.cit. hlm. 243-244. 
32

 Buku Republika, Prof. Dr. Hamka. 29 Agustus 2018 pukul 8:44 WIB. 
33

Irfan Hamka, op.cit., hlm. 273. 
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B. Defenisi Istilah 

Berdasarkan judul penelitian seperti yang digambarkan sebelumnya, 

terdapat satu istilah yang perlu diberikan penjelasan secara operasional agar 

tidak terjadi kesalahan interpretasi  dalam memahami istilah tersebut. Istilah 

dimaksud adalah kata “jabatan”. Jabatan yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi. 

Berlandaskan penjelasan di atas, maka yang dimaksud dengan judul 

penelitian ini adalah bagaimana penafsiran ayat-ayat tentang jabatan dalam 

Alquran berdasarkan perspektif Hamka dalam Tafsir al-Azhar. 

 

C. Batasan dan Rumusan Masalah 

1. Batasan Masalah 

a. Batasan ayat 

       Jabatan dalam Kamus Al-Munawwir edisi Indonesia-Arab, yaitu:  ِةُ نَ هْ امل     

ن( هَ )ج مِ   dan  َ(فُ ائِ ظَ ج وَ ) ةُ فَ ي ْ ظِ الو .34 Sedangkan dalam Kamus Al-Wafi, edisi 

Indonesia-Arab, jabatan dalam Bahasa Arabnya adalah  )منصب )ج مناصب  

dan )وظيفة )ج وظائف.
35

 Setelah ditelusuri dalam Alquran dengan melihat 

redaksi bahasa berdasarkan kamus di atas, maka disimpulkan bahwa 

ayat-ayat yang memiliki arti jabatan dengan merujuk kepada kamus di 

                                                           
34

Achmad Warson Munawwir & Muhammad Fairuz, Kamus Al-Munawwir Versi 

Indonesia-Arab, cet. 1,(Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 346. 
35

A. Thoha Husein Al-Mujahid & A. Atho‟illah Fathoni Al-Khalil, Kamus al-Wafi: 

Indonesia-Arab, cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2016), hlm. 412. 
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atastidak ditemukan. Akan tetapi kata yang memiliki makna jabatan bisa 

ditemui dalam redaksi, diantaranya adalah: 

 (Imām) إمام (1

Tabel I.1 Ayat-Ayat tentang Imām 

No. Nama Surah No. 

Surah 

No. 

Ayat 

Lafaz Kata Pengulangan 

Kata 

1 Al-Baqarah 2 124 
   1 

2 At-Taubah 9 12 
  1 

3 Hūd 11 17 
   1 

4 Al-Ḥijr 15 79 
 إ 

1 

5 Al-Isrā‟ 17 71 
   إ 

1 

6 Al-Anbiyā‟ 21 73 
 

1 

7 Al-Furqān  25 74 
   1 

8 Al-Qaṣaṣ 28 5 
 

1 

 - - 41 
 

1 

9 As-Sajdah 32 24 
 

1 

10 Yāsīn 36 12 
 إ 

1 

11 Al-Aḥqāf 46 12 
   1 
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Kata imām berjumlah 12 kali dalam 11 surah Alquran dengan 

berbagai jenis katanya.
36

 Setelah melihat maksud dari tujuan ayat-

ayat tersebut maka disimpulkan bahwa ayat yang mengarah tentang 

imām sebagai jabatan adalah al-Baqarah, 2: 124; at-Taubah, 9: 12; 

al-Anbiyā‟, 21: 73; al-Furqān, 25: 74, al-Qaṣaṣ, 28: 5, 41; as-Sajdah, 

32: 24. Jadi, ayat-ayat yang bermakna jabatan terdapat dalam 6 surah 

sebanyak 7 kali. Sedangkan ayat-ayat yang lainnya memiliki makna 

pedoman/petunjuk (Taurat), jalan raya, kitab (catatan amal), dan juga 

pemimpin yang di Hari Kiamat. 

 (Uli al-Amr) أوىل األمر (2

Tabel I.2 Ayat-Ayat tentang Uli al-Amr 

No. Nama Surah No. 

Surah 

No. 

Ayat 

Lafaz Kata Pengulangan 

Kata 

1 An-Nisā‟ 4 59 
   

1 

 - - 83 
   

1 

 

Kata uli al-amr terdapat dalam 2 kali dalam 1 surah.
37

 Setelah 

melihat maksud dari tujuan ayat-ayat di atas maka diketahui bahwa 

kedua ayat tersebut bermakna uli al-amr sebagai jabatan.  

 

                                                           
36

 Muhammad Fu‟ad Abdul Baqi, Al-Mu‟jam al-Mufahras li al-Fāz al-Qur‟ān al-Karīm, 

(Kairo: Dar al-Fikr, tt.), hlm. 103. 
37

A. Hamid Hasan Qolay, Indeks Terjemah Alquran al-Karim (dilengkapi dengan ayat) 

Jilid-1: A-D, (Jakarta: Yayasan Halimatus-Sa‟diyah, 1997), hlm. 682. 
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 (Khazā‟in) خزائن (3

Tabel I.3 Ayat-Ayat tentang Khazā‟in 

No. Nama Surah No. 

Surah 

No. 

Ayat 

Lafaz Kata Pengulangan 

Kata 

1 Al-An‟ām 6 50 
  

1 

2 Hūd 11 31 
  

1 

3 Yūsuf 12 55 
  

1 

4 Al-Ḥijr 15 21 
 

1 

5 Al-Isrā‟ 17 100 
  

1 

 

6 Ṣād 38 9 
  

1 

7 Aṭ-Ṭūr 52 37 
  

1 

8 Al-Munāfiqūn 63 7 
  

1 

 

Kata khazā‟in dengan berbagai perubahan katanya dalam Alquran 

ditemukan 8 kali dalam 8 surah.
38

 Setelah melihat dan memahami 

tujuan ayat-ayat di atas, maka yang bermakna jabatan hanya terdapat 1 

kali, yaitu Surah Yūsuf, 12: 55, dengan makna sebagai bendaharawan 

negeri, sedangkan ayat-ayat yang lainnya memiliki makna sebagai 

perbendaharaan atau kekayaan yang muaranya adalah kepunyaan 

Allah Swt. 

                                                           
38

Muhammad Fu‟ad Abdul Baqi, op.cit., hlm. 293. 
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خليفة  (4 (Khalīfah)  

Tabel I.4 Ayat-Ayat tentang Khalīfah 

No. Nama Surah No. 

Surah 

No. 

Ayat 

Lafaz Kata Pengulang

an Kata 

1 Al-Baqarah 2 30 
  

1 

2 Al-An‟ām 6 165 
  

1 

3 Al-A‟rāf 7 69 
   

1 

 - - 74 
   

1 

 Al-A‟rāf
39

 - 129 
 

1 

4 Yūnus 10 14 
  

1 

 - - 73 
  

1 

5 An-Naml 27 62 
   

1 

6 Fāṭir 35 39 
  

1 

7 Ṣād 38 26 
  

1 

 

Kata khalīfah berjumlah 10 kali dalam 7 surah Alquran.
40

 Setelah 

diteliti maka diketahui ayat yang bermakna jabatan hanyalah terdapat 

dalam Alquran Surah Ṣād, 38: 26, yang menerangkan Nabi Dawud a.s. 

                                                           
39

A. Hamid Hasan Qolay, op.cit., hlm. 206-207. 
40

Lihat Muhammad Fu‟ad Abdul Baqi, op.cit., hlm. 305, terkecuali QS. Al-A‟rāf, 7: 129. 
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sebagai penguasa ketika itu, sedangkan ayat-ayat yang lainnya 

bermakna sebagai khalifah (pemimpin) atau pengganti secara umum.  

 (Malik) ملك (5

Tabel I.5 Ayat-Ayat tentang Malik 

No. Nama Surah No. 

Surah 

No. 

Ayat 

Lafaz 

Kata 

Pengulangan 

Kata 

1 Al-Fātiḥah 1 4 
   

1 

2 Al-Baqarah 2 102 
  

1 

 - - 107 
  

1 

 - - 246 
  

1 

 - - 247 
  

1 

 - - - 
  

1 

 - - - 
  

1 

 - - - 
  

1 

 - - 248 
  

1 

 - - 251 
  

1 

 - - 258 
  

1 

3 Āli „Imrān 3 26 
   

1 

 - - - 
   

1 
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 - - - 
  

2 

 - - 189 
  

1 

4 An-Nisā‟ 4 53 
   

1 

 - - 54 
  

1 

5 Al-Mā‟idah 5 17 
  

1 

 - - 18 
  

1 

 Al-Mā‟idah
41

 - 20 
   

1 

 - - 40 
  

1 

 - - 120 
  

1 

6 Al-An‟ām 6 73 
  

1 

 - - 75 
  

1 

7 Al-A‟rāf 7 158 
  

1 

 - - 185 
  

1 

8 At-Taubah 9 116 
  

1 

9 Yūsuf 12 43 
   

1 

 - - 50 
   

1 

                                                           
41

Terdapat kesalahan penulisan surah dalam Al-Mu‟jam al-Mufahras li al-Fāz al-Qur‟ān 

al-Karīm, dalam Mu‟jam ditulis Surah Āli `Imrān tetapi setelah diperiksa ulang ternyata yang 

benar terdapat dalam Surah al-Mā`idah. Lihat Muhammad Fu‟ad Abdul Baqi, op.cit.,, hlm. 848. 
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 - - 54 
   

1 

 - - 72 
   

1 

 - - 76 
   

1 

 - - 101 
   

1 

10 An-Naḥl 16 75 
   

1 

11 Al-Isrā‟ 17 111 
   

1 

12 Al-Kahf 18 79 
  

1 

13 Ṭāhā 20 114 
   

1 

 - - 120 
  

1 

14 Al-Ḥajj 22 56 
  

1 

15 Al-Mu‟minūn 23 88 
  

1 

 - - 116 
   

1 

16 An-Nūr 24 42 
  

1 

17 Al-Furqān 25 2 
  

1 

 - - - 
   

1 

 - - 26 
  

1 

18 An-Naml 27 34 
   

1 
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19 Fāṭir 35 13 
  

1 

20 Yāsīn 36 71 
   

1 

 - - 83 
  

1 

21 Ṣād 38 10 
  

1 

 - - 20 
  

1 

 - - 35 
  

1 

22 Az-Zumar 39 6 
  

1 

 - - 44 
  

1 

23 Gāfir 40 16 
  

1 

 - - 29 
  

1 

24 Asy-Syūrā 42 49 
  

1 

25 Az-Zukhruf 43 51 
  

1 

ِلكُ  77 - -   1 مَ 

 - - 85 
  

1 

26 Al-Jāṣiyah 45 27 
  

1 

27 Al-Fatḥ 48 14 
  

1 

28 Al-Qamar 54 55 
 

1 

29 Al-Ḥadīd 57 2 
  

1 
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 - - 5 
  

1 

30 Al-Ḥasyr 59 23 
   

1 

31 Al-Jumu‟ah 62 1 
   

1 

32 At-Tagābun 64 1 
  

1 

33 Al-Mulk 67 1 
  

1 

34 Al-Insān 76 20 
  

1 

35 Al-Burūj 85 9 
  

1 

36 An-Nās 114 2 
  

1 

 

Kata malik dengan berbagai perubahan katanya dalam Alquran 

ditemukan sebanyak 73 kali dalam 36 surah.
42

 Ayat-ayat yang 

mempunyai makna jabatan yang diemban oleh manusia tersebar dalam 

beberapa surah dan ayat, yaitu: al-Baqarah, 2: 102, 246, 247, 248, 251, 

258; an-Nisā‟, 4: 54; Yūsuf, 12: 43, 50, 54, 72, 76, 101; al-Kahf, 18: 

79; an-Naml, 27: 34; Ṣād, 38: 20, 35; Gāfir, 40: 29; az-Zukhruf, 43: 

51. Jadi, untuk kata tersebut ditemukan yang mempunyai makna 

sebagai jabatan dalam 8 surah sebanyak 19 kali. Sedangkan ayat-ayat 

yang lainnya memiliki makna kerajaan/kekuasaan Allah, kekuasaan 

manusia secara umum, pertanyaan tentang kekuasaan orang kafir, 

                                                           
42

 Muhammad Fu‟ad Abdul Baqi, op.cit., hlm. 847-848. 
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orang merdeka, hamba sahaya, menguasai hewan,  dan malaikat 

Malik. 

Berdasarkan data tentang pengelompokkan ayat-ayat yang bermakna 

jabatan atau tidak di atas, maka untuk lebih jelasnya ayat-ayat yang 

bermakna jabatan secara umum dipaparkan dalam tabel berikut. 

Tabel I.6 Pengelompokkan Ayat-Ayat yang Bermakna Jabatan Secara 

Umum 

No. Nama Surah No. 

Surah 

No. 

Ayat 

Lafaz Kata Pengulangan 

Kata 

 إمام
1 Al-Baqarah 2 124 

   1 

2 At-Taubah 9 12 
  1 

3 Al-Anbiyā‟ 21 73 
 

1 

4 Al-Furqān  25 74 
   1 

5 Al-Qaṣaṣ 28 5 
 

1 

 - - 41 
 

1 

6 As-Sajdah 32 24 
 

1 

 أوىل األمر
7 An-Nisā‟ 4 59 

   
1 

 - - 83 
   

1 

 خزائن
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8 Yūsuf 12 55 
  

1 

 خليفة

9 Ṣād 38 26 
  

1 

 ملك

10 Al-Baqarah 2 102 
  

1 

 - - 246 
  

1 

 - - 247 
  

1 

 - - - 
  

1 

 - - - 
  

1 

 - - 248 
  

1 

 - - 251 
  

1 

 - - 258 
  

1 

11 An-Nisā‟ 4 54 
  

1 

12 Yūsuf 12 43 
   

1 

 - - 50 
   

1 

 - - 54 
   

1 

 - - 72 
   

1 

 - - 76 
   

1 
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 - - 101 
   

1 

13 Al-Kahf 18 79 
  

1 

14 An-Naml 27 34 
   

1 

15 Ṣād 38 20 
  

1 

 - - 35 
  

1 

16 Gāfir 40 29 
  

1 

17 Az-Zukhruf 43 51 
  

1 

 

Berdasarkan tabel di atas, penulis akan menggabungkan sekaligus 

mengurutkan ayat-ayat tersebut dalam tabel di bawah ini berdasarkan 

urutan surah dalam Alquran disertai tempat turunnya ayat/surah tersebut. 

Tabel I.7 Pengelompokkan Ayat-Ayat yang Bermakna Jabatan Secara 

Umum Berdasarkan Urutannya dalam Alquran 

No. Nama Surah No. 

Surah 

No. 

Ayat 

Lafaz Kata Pengelompokkan 

Surah 

1 Al-Baqarah 2 102 
  

Madaniyyah 

 

 - - 124 
   - 

 - - 246 
  

- 

 - - 247 
  

- 

 - - - 
  

- 
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 - - - 
  

- 

 - - 248 
  

- 

 - - 251 
  

- 

 - - 258 
  

- 

2 An-Nisā‟ 4 54 
  

Madaniyyah 

 - - 

 

59 
   

- 

 - - 83 
   

- 

3 At-Taubah 9 12 
  Madaniyyah 

4 Yūsuf 12 43 
   

Makkiyyah 

 - - 50 
   

- 

 - - 54 
   

- 

 - - 55 
  

- 

 - - 72 
   

- 

 - - 76 
   

- 

 - - 101 
   

- 

5 Al-Kahf 18 79 
  

Makkiyyah 

6 Al-Anbiyā‟ 21 73 
 

Makkiyyah 
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7 Al-Furqān  25 74 
   Makkiyyah 

8 An-Naml 27 34 
   

Makkiyyah 

9 Al-Qaṣaṣ 28 5 
 

Makkiyyah 

 - - 41 
 

- 

10 As-Sajdah 32 24 
 

Makkiyyah 

11 Ṣād 38 20 
  

Makkiyyah 

 - - 26 
  

- 

 - - 35 
  

- 

12 Gāfir 40 29 
  

Makkiyyah 

13 Az-Zukhruf 43 51 
  

Makkiyyah 

 

Setelah melihat lebih lanjut terhadap ayat-ayat di atas, karena adanya 

beberapa ayat yang memiliki makna yang sama terhadap ayat yang lainnya 

dan juga berdasarkan penafsiran Hamka dalam Tafsirnya, maka ayat-ayat 

yang mewakili tentang jabatan dengan term sebagai berikut: imām (al-

Baqarah, 2: 124), uli al-amr (an-Nisā‟, 4: 59, 83), khazā‟in (Yūsuf, 12: 

55), khalīfah (Ṣād, 38: 26), dan malik (al-Baqarah, 2: 246, 247, 251, 258; 

Yūsuf, 12: 54, 101; an-Naml, 27: 34; Ṣād, 38: 20), serta al-Qaṣaṣ, 28: 38
43

. 

                                                           
43

 Walaupun tidak ada term yang bermakna jabatan seperti ayat-ayat yang lain, tetapi 

Haman memiliki tempat yang khusus di sisi Fir‟aun yang menjabat sebagai raja, maka Haman 

memiliki kedudukan sebagai pejabat bagi kerajaan Fir‟aun. 
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Untuk lebih jelasnya ayat-ayat yang akan diteliti dalam tesis ini diuraikan 

berdasarkan tabel di bawah ini. 

Tabel I.8 Ayat-Ayat yang Akan Diteliti 

No. Ayat yang diteliti Lafaz Ayat  

1 Al-Baqarah, 2: 124                       

                   

          

2 Al-Baqarah, 2: 246 
                   

                      

               

                    

                       

                     

3 Al-Baqarah, 2: 247 
            

                   

                    

                       

                       

4 Al-Baqarah, 2: 251 
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5 Al-Baqarah, 2: 258 
                       

               

                 

                  

                   

6 An-Nisā‟, 4: 59 
                    

                     

                    

         

7 An-Nisā‟, 4: 83 
                   

                      

                       

              

8 Yūsuf, 12: 54 
                     

                    

9 Yūsuf, 12: 55 
                    

10 Yūsuf, 12: 101 
                    

                

                   

    



28 
 

 
 

11 An-Naml, 27: 34 
                 

                  

12 Al-Qaṣaṣ, 28: 38 
                      

                

                     

       

13 Ṣād, 38: 20 
                      

14 Ṣād, 38: 26 
                   

                  

              

          

 

b. Batasan Mufassir 

Adapun yang menjadi alasan kenapa penulis memilih pemikiran  

Hamka tentang jabatan adalah karena beliau merupakan sosok ulama, 

penulis, politisi, dan pejabat (pemimpin) kaum muslimin terkemuka 

sejak zaman dahulu hingga sekarang. Hamka merupakan ulama besar 

Indonesia yang sudah diakui dunia internasional memiliki pemikiran 

briliant dan berkecimpung dalam berbagai jabatan baik yang diterima 

atau pun yang ditolaknya serta melahirkan buah karya tafsir yang 

fenomenal yaitu Tafsir al-Azhar. 
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2. Rumusan Masalah 

a. Bagaimana penafsiran Hamka terhadap ayat-ayat tentang jabatan dalam 

Alquran? 

b. Bagaimana relevansi konsep jabatan menurut Hamka dalam Tafsir al-

Azhar dengan kondisi sekarang? 

c. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Hamka dalam menafsirkan ayat-

ayat tentang jabatan? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui penafsiran Hamka terhadap ayat-ayat tentang jabatan 

dalam Alquran. 

b. Mengetahui relevansi konsep jabatan menurut Hamka dalam Tafsir al-

Azhar dengan kondisi sekarang. 

c. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Hamka dalam 

menafsirkan ayat-ayat tentang jabatan. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun  hasil  penelitian  ini  diharapkan  akan  memberikan  manfaat 

kepada  semua  pihak,  baik  kalangan  akademisi  maupun  umat  Islam  

pada umumnya.  Secara  spesifik  hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  

bermanfaat dalam hal-hal berikut: 

a. Sebagai kontribusi untuk meningkatkan kembali minat kaum muslimin 

dalam mengembangkan keilmuan Islam khususnya di bidang tafsir. 
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b. Untuk mengembangkan wawasan dan kreatifitas penulis dalam bidang 

penelitian. 

c. Untuk mendapatkan gelar Magister Agama (M.Ag.) pada program studi 

Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadis Program Pascasarjana 

Universitas Islam Negeri(UIN) Suska Riau. 

E. Sistematika Penulisan 

Sebagai rasionalisasi dari sistematika penulisan tesis ini, maka dalam 

penelitian  ini penulis membagi ke dalam beberapa bab yang saling berkaitan.  

Selanjutnya  bab-bab  tersebut dibagi  lagi  ke  dalam  beberapa sub-bab yang 

lebih kecil. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

Bab satu merupakan pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, 

defenisi istilah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, dan 

sistematika penulisan. 

Bab dua merupakan landasan teoritis, membahas tentang jabatan, riwayat 

hidup Hamka, sekilas Tafsir al-Azhar, dan tinjauan penelitian yang relevan. 

Bab tiga merupakan metode penelitian, terdiri dari jenis, sifat dan 

pendekatan penelitian, sumber data, dan teknik analisa data. 

Bab empat merupakan hasil penelitian, berisi penafsiran Hamka terhadap 

ayat-ayat tentang jabatan dalam Alquran, relevansi konsep jabatan menurut 

Hamka dalam Tafsir al-Azhar dengan kondisi sekarang, dan faktor-faktor 

yang mempengaruhi Hamka dalam menafsirkan ayat-ayat tentang jabatan. 

Bab kelima merupakan penutup yang mencakup kesimpulan dan saran. 




