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BAB III 

TINAJAUAN KEPUSTAKAAN 

 

A. Strategi Partai Politik 

1. Pengertian Strategi Politik 

Strategi politik terdiri dari dua kata, yaitu “strategi” dan 

“politik”, Strategi adalah ilmu tentang teknik atau taktik, cara atau kiat 

muslihat untuk mencapai sesuatu yang dinginkan.
41

 Politik adalah 

interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses 

pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan 

bersama masyarakat yng tinggal dalam wilayah tertentu.
42

 Jadi, strategi 

politik adalah ilmu tentang teknik, taktik, cara, kiat yang dikelola oleh 

politisi untuk mendapatkan dan mempertahankan sumber–sumber 

kekuasaan, merumuskan dan melaksanakan keputusan politik sesuai 

yang diinginkan. 

Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa  trategi politik 

adalah strategi yang digunakan untuk merealisasikan cita- cita politik. 

Misalnya: adalah pemberlakuan peraturan baru, pembentukan suatu 

struktur baru dalam administrasi pemerintah atau dijalankannya 

program deregulasi, privatisasi atau desentralisasi.
43

 Tanpa strategi 
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politik perubahan jangka panjang atau proyek-proyek besar sama sekali 

tidak dapat diwujudkan. 

Politisi yang baik berusaha merealisasikan rencana yang 

ambisius tanpa strategi, seringkali menjadi pihak yang harus 

bertanggung jawab dalam menciptakan kondisi sosial yang 

menyebabkan jutaan manusia menderita.Dalam strategi politik sangat 

penting mengenal strategi komunikasi.Strategi komunikasi sangat 

penting sehingga membawa keuntungan yang jelas bagi seseorang, atau 

yang selama ini diabaikan oleh lawan. Citra yang dinginkan (target 

image) antara lain: dalam proses implementasi, kelemahan pemerintah 

dan satuan eksekutif terutama sekali terletak di bidang kehumasan, 

target image menetapkan landasan bagi pekerjaan kehumasan, dan 

semua tindakan kehumasan hanya bertujuan untuk menyebarkan citra 

ini dan menanamkan dalam benak kelompok sasaran–sasaran. Citra 

yang dinginkan terkait dengan pilihan tema, Gaya, Cara konfrontasi dan 

tawaran sumber daya manusia.
44

 

2. Konsep Strategi Politik 

Ada beberapa konsep strategi politik yaitu sebagai berikut:
45

 

a. Perumusan misi 

Konsep perumusan misi adalah menjabarkan hal apa saja yang 

perlu direncanakan secara strategi. Hal ini harus mencakup tiga elemen 
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yakni tujuan secara keseluruhan yang menguraikan posisi yang ingin 

kita capai melalui perencanaan strategi tersebut, alasan pentingnya 

pencapaian tujuan secara keseluruhan dan kerangka waktu (kurun 

waktu) dimana keseluruhan tujuan harus dicapai
46

. 

Dalam sebuah strategi politik, misi dapat diartikan persetujuan 

atas suatu posisi tertentu, partisipasi dalam suatu tugas tertentu, dipilih 

sebagai kandidat. Dalam sebuah perencanaan karir politik, misi harus 

menyatakan untuk siapa strategi itu direncanakan.Dengan demikian 

misi dapat menetapkan suatu kerangka atau batasan
47

. 

Misi harus mengidentifikasi jangka waktu, hingga kapan 

keseluruhan sasaran harus dicapai, dan misi tidak boleh dirumuskan 

secara terlalu optimis sehingga menjadi tidak realitis 

b. Analisis situasi dan evaluasi 

Analisas situasi dan evaluasi membahas fakta-fakta yang 

dikumpulkan, yang dikelompokkan ke dalam kekuatan dan kelemahan 

serta perkiraan kemungkinan keberhasilan yang terealisasi
48

. 

c. Menyusun sub-strategi 

Analisis situsional lebih menyibukkan diri dengan keadaan dan 

situasi masa lalu, fokus kita harus begerak maju ke depan untuk 

perumusan sub-strategi. Langkah-langkahnya sebagai berikut menyusun 
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tugas-tugas, merumuskan strategi dan mengevaluasi strategi. Apabila 

penilaian situsional sudah selesai, menjadi jelas sesuatu yang telah 

dirumuskan akan dijalankan atau masih perlu direvisi
49

. 

d. Merencanakan sasaran 

Setelah sasaran diputuskan, tanggung jawab untuk 

memindahkan strategi ke unit-unit taktis, dan diimplementasikan 

melalui pembagian tugas.Strategi telah ditetapkan, maka pendekatan 

untuk memanfaatkan kekuatan terhadap kelemahan lawan dan untuk 

memecahkan kelemahan sendiri juga ditetapkan. Tujuan harus 

menggambarkan keadaan pada akhir sebuah proses dalam jangka waktu 

tertentu. Tujuan ini harus dapat dicapai dan tidak boleh menjadi ilusi 

belaka.Tujuan sudah dirumuskan, masing-masing strategi harus 

direalisasikan dan dijalankan. Tujuan ini masing-masing harus dibagi 

ke dalam unit taktis yang bertanggung jawab untuk pencapaian 

tujuan.Karena itu, kuantitas, kualitas, jangka waktu dan tangggung 

jawab harus ditetapkan setelah tujuan dirumuskan
50

. 

e. Target image 

Strategi untuk kegiatan kehumasan atau Public Relations (PR) 

dirumuskan dan diimpelementasikan di tingkat “PR”, setelah keputusan 

mengenai “citra yang diinginkan” (target image) ditetapkan. Target 

image melukiskan citra yang diharapkan, yang hendak dicapai setelah 
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dijalankannya rangkaian pekerjaan kehumasan yang panjang dalam 

kelompok target. Target image ditentukan oleh keputusan strategis 

mengenai perumusan tugas dan pilihan-pilihan yang berkaitan dengan 

isu, gaya, jenis konfrontasi dan orang-orang yang diperhitungkan
51

. 

f. Kelompok-kelompok target 

Kelompok target adalah kelompok-kelompok masyarakat atau 

organisasi mereka yang penting untuk pencapain misi. Kelompok ini 

perlu didekati dalam waktu yang telah ditetapkan. Kelompok ini 

diidentifikasi dengan menginterpretasikan keputusan strategis, 

khususnya tujuan taktis, dan melalui analisa citra yang diinginkan 

(target image). Apabila kelompok target telah didefinisikan, fonsai 

untuk implementasi strategi yang komunikatif ditetapkan. Fondasi ini 

dilengkapi dengan pesan kelompok target dan instrumen-instrumen 

kunci
52

. 

g. Pesan kelompok target 

Kelompok target yang telah dibahas diatas membutuhkan 

informasi-informasi tertentu berdasarkan keputusan strategis yang telah 

diambil sebelumnya untuk memungkinkan bereaksi sesuai dengan apa 

yang telah direncanakan secara strategis. Informasi ini dapat 

dikomunikasikan secara khusus dengan masing-masing kelompok 

target, dan tidak untuk semua kelompok target yang ada. Perlu 
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diperhatikan bahwa pesan yang diteriam masing-masing kelompok 

target tidak boleh saling bertentangan. Perluasan pesan kelompok target 

merupakan instrumen yang kerap digunakan pada tahap akhir masa 

kampanye, untuk memberikan janji tertentu kepada kelompok pemilih 

tertentu
53

. 

h. Implementasi strategi 

Dalam hal pengimplementasikan strategi, faktor manusia dan 

faktor operasional perlu diperhitungkan. Sebelum implementasi strategi 

dilakukan terlebih dahulu perlu diambil keputusan mengenai tujuan 

taktis, perumusan citra yang diinginkan, identifikasi kelompok target, 

pesan kelompok target dan instrumen kunci. Setelah itu baru lah 

peraturan untuk implementasi strategi perlu ditetapkan.Dalam 

mengimplementasikan strategi politik, faktor manusia menjadi 

signifikan untuk tiga aspek yaitu pimpinan poliyik, pimpinan partai 

yang bekerja penuh dan anggota partai yang bekerja paruh waktu atau 

sukarelawan.Hubungan antra ketiga pihak ini, kuantitas, kualita, 

pendidikan, motivasu dan etika merupakan syarat awal bagi 

keberhasilan implementasi strategi.Sementara dalam bidang 

operasional, syarat awal untuk keberhasilannya tergantung pada prinsip-

prinsip kecepatan, penyesuaian diri dan tipu daya
54

. 

i. Pengendalian strategi 
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Pengendalian strategi terdiri dari dua elemen yang menentukan 

keberhasilan penerapan suatu strategi. Elemen yang pertama adalah 

prinsip pengumpulan data intelijen dan perolehan informasi.Elemen 

yang kedua adalah prinsip perlindungan informasi di pihak sendiri
55

. 

3. Macam-macam strategi politik 

Politisi akan selalu dihadapkan pada berbagai kemungkinan 

kerjasama dengan pihak lain. Oleh karena itu, perlu mengenal sebelas 

strategi utama yang diperkenalkan oleh Peter Schroder yaitu:
56

 

a. Strategi defect  

Strategi ”Defect” adalah menolak untuk bekerja sama dalam 

setiap langkah yang diambil. ”Defect” merupakan sebuah strategi yang 

sangat sederhana, yang senantiasa menolak untuk bekerjasama secara 

buta namun sekaligus mengejar sasaran. Jelas terlihat bahwa ”Defect” 

tidak dapat dikalahkan. Tidak ada strategi lain yang apabila dibandingkan 

secara langsung dapat mengumpulkan lebih banyak poin dibandingkan 

”Defect”, karena lawan hanya dimungkinkan untuk memperoleh hasil 

bekerja sama atau tidak bekerja sama
57

. 

b. Strategi cooperate 

Strategi ”Cooperate” adalah strategi yang menjelaskan bekerja 

sama dalam setiap langkah yang diambil. Strategi merupakan lawan dari 
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strategi ”Defect” dan memiliki sifat-sifat yang berlawanan. ”Cooperate” 

tidak dapat menang karena ia hanya bisa mencapa beberapa poin atau 

tidak memperoleh poin, dimana dalam kasus ini poin yang diperoleh 

tidak dapat lebih banyak daripada poin lawan. Apabila lawan mau kerja 

sama, maka strategi ini tidak akan merugikan, namun karena strategi buta 

ini, ”Cooperate” sangat mudah ‟dimanfaatkan
58

‟. 

c. Strategi random  

Strategi ”Random” adalah strategi yang posisinya ditengah- 

tengah menerima atau menolak. Contohnya; lemparlah uang logam, 

undilah kalau dapat sisi A berarti Anda harus bekerja sama dan kalau 

dapat sisi B sebaliknya. ”Random” memainkan ”Defect” atau 

”Cooperate” dengan probabilitas yang sama. Tidak ada strategi yang 

bertujuan melakukan kerjasama secara permanen dapat berhasil dengan 

menggunakan langkah ”Random”. Jadi, apabila strategi ini tidak 

dimainkan secara buta, ia tidak akan mudah bekerjasama. Dengan 

demikian, adalah mustahil untuk mencapai secara konsisten
59

. 

d. Strategi per kind 

Strategi Per Kind adalah strategi yang menggunakan 

Bermainlah secara periodik (bekerja sama, bekerja sama, menolak 

berkerja sama). Strategi ini dimaksudkan untuk membuai lawan agar 

merasa aman, lalu Anda menyerang, supaya Anda tetap mampu 
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mengendalikannya. Dengan harapn bahwa ia akan menerima penolakan 

untuk bekerjasama dalam hal yang terjadi saat itu,untuk kemudian mau 

diajak bekerjasama kembali
60

. 

e. Strategi per nasty 

Strategi Per Nasty adalah Bermainlah secara periodik (menolak 

bekerja sama, menolak bekerja sama, bekerja sama). Sama seperti 

strategi per kind, hanya polanya diubah. Strategi ini awalnya tidak 

menerima kerja sama dengan lawannya tetapi diakhirnya menerima 

kerjasama dengan persaingnya
61

. 

f. Strategi spite  

Strategi ”Spite” adalah Bekerja sama dalam langkah yang 

pertama, kemudian bekerja sama selama lawan belum menolak bekerja 

sama, setelah itu senantiasa menolak bekerja sama. Ini adalah strategi 

pertama yang mempertimbangkan respon lawan.Strategi ini adalah 

strategi yang bersahabat yang menawarkan kooperasi, tetapi kemudian 

segera mengubah sikapnya ketika lawan tidak lagi kooperatif. Strategi ini 

dapat dideskripsikan dengan kata ”Cooperate”, dengan mekanisme 

pertahanan untuk mencegah terjadinya eksploitasi atau pemanfaatan. 

Namun ”Spite” tidak berusaha untuk mencapai pesaingnya. Ada variasi 

”Spite” di mna perubahan sikap baru diambil setelah lawan melakukan 

dua atau lebih upaya penipuan
62

. 

                                                             
60 Ibid, hal. 129 

61 Ibid, hal. 129-130 

62 Ibid, hal. 130 



 

 

 

45 

g. Strategi soft majority  

Artinya mainkan langkah yang paling sering digunakan oleh 

lawan, dan apabila langkah yang diambil serupa, bekerjasamalah.Strategi 

ini menggunakan melihat dan mengambil strategi yang digunakan 

lawannya setelah itu digunakan dan menambahi dengan strategi yang 

lebih baik untuk memenangkan
63

. 

Strategi ini berusaha menghindari pemanfaatan yang terus 

menerus, dengan cara merespon tindakan lawan yang cenderung tidak 

mau bekerjasama, antara lain dengan terang-terangan menolk kerjasama. 

Langkah ini memiliki keuntungan dengan diteruskannya kerjasama 

dengan pihak lawan yang siap untuk bekerjasama. Tapi kerugiannya 

adalah bahwa kita cenderung mudah ditipu, misalnya melalui ”Per 

nasty”.
64

 

h. Strategi tit for tat 

Strategi ”Tit For Tat” adalah Bekerjasama dalam langkah yang 

pertama dan dalam setiap langkah berikutnya, mainkan langkah yang 

dipergunakan lawan terakhir kali
65

. 

Strategi ini adalah salah satu yang mau bekerjasama tetapi 

bertahan dengan melawan usaha-usaha pemanfaatn yang dilakukan 

lawan. Pada saat yang sama, strategi ini tidak bersifat mendendam 
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melainkan menjawab kesediaan bekerjasama kembali jika ada tawaran 

untuk bekerjasama lagi. ”Tit For Tat” tidak dapat menang karena tidak 

pernah menolak kerjasama tanpa motivasi, dan dengan demikian tidak 

pernah berusaha mencapai poin yang unggul. Di pihak lain, strategi ini 

juga tida dapat ketinggalan lebih dari poin yang unggul, karena ia hanya 

membiarkan dirinya dimanfaatkan satu kali saja
66

. 

i. Strategi mistrust 

Strategi ”Mistrust” adalah Menolak bekerjasama dalam langkah 

yang pertama, kemudian mainkan sama halnya dengan strategi ”tit for 

tat”. ”Mistrust” sama sekali tidak membiarkan dirinya dipermainkan, 

karena strategi ini sejak awal sudah menolak untuk bekerjasama. Oleh 

karena itu, berhantung pada inisiatif lawan untuk memulai sebuah 

kerjasama. Seterusnya sama dengan ”Tit For Tat”
67

. 

j. Strategi prober. 

Strategi ”Prober” adalah mainkan tiga langkah awal (bekerja 

sama, bekerja sama, menolak bekerja sama), kemudian menolak bekerja 

sama dalam setiap langkah berikutnya, apabila lawan bekerjasama dalam 

langkah kedua dan ketiga
68

. 

Di sini strategi lawan akan diuji terlebih dahulu. Jika strategi 

lawan membiarkan dirinya untuk dimanfaatkan, ”Prober” mengambil 
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langkah lebih lanjut untuk menolak bekerjasama. Langkah ini akan 

mengarahkan pada suatu sikap dasar yang agresif, yang bagaimanapun 

akan berubah menjadi sikap yang koorperatif. Apabila lawan tampil lebih 

cerdik (”Tit For Tat”), karena jika tidak, hanya poin sedikit saja yang 

dapat diperoleh
69

 

k. Strategi Pavlov. 

Strategi ”Pavlov” adalah Bekerja sama hanya dalam langkah 

pertama, setelah itu hanya apabila kedua pemain mengambil langkah 

yang sama. ”Pavlov” memiliki dasar  pemikiran yang sama seperti ”Tit 

For Tat”, tetapi memiliki tuntutan yang lebih tinggi terhadap kesediaan 

diri sendiri untuk bekerjasama. Hanya jika kerjasama yang telah 

dilakukan berhasil, maka akan dilakukan kerjasama lebih lanjut. Ini 

berarti, jika ada upaya pemanfaatan yang dilakukan lawan, strategi akan 

bereaksi dengan tidak mau bekerjasama, dan selanjutnya tidak akan 

melakukan upaya untuk kembali bekerjasama
70

. 

 

B. Strategi Politik Dalam Fiqih Siyasah 

Dalam terminologi siyasah, kepemimpinan diartikan juga sebagai 

sulthon. Fungsi jabatannya yaitu untuk melindungi masyarakat dengan 

menjaga agama dan mengatur kehidupan dunia, dengan kata lain menyuruh 

manusia (rakyat)  untuk berbuat kebaikan dan mencegah manusia (rakyat) 

dalam berbuat kerusakan. 
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Kepemimpinan dalam bentuk perwakilan dalam istilah Siyasah 

disebut dengan ahlul halli wal’aqdi, yaitu sekumpulan orang yang mewakili 

orang ramai, sedang al-Mawardy menamakan ahlul ikhtiar. Pemimpin 

bertanggung jawab dalam segala hal. Dalam hal ini, pemimpin dalam 

mengerjakan tugas  tidaklah bertindak atas nama pribadi masing-masing, 

akan tetapi mereka bertindak sebagai wakil ummat. Merekalah yang 

menyuarakan suara hati nurani rakyat.
71

 

Pemilihan wakil rakyat di Indonesia dilakukan dengan 

menyelenggarakan pemilihan langsung dari rakyat yang disebut dengan 

pemilihan umum. Pemilihan umum ini diselengarakan dalam waktu lima 

tahun sekali. Sebelum pemilihan umum digelar, para kandidat wakil rakyat 

diperkenalkan kepada calon pemilih dan diperbolehkan untuk menyampaikan 

visi dan misinya melalui kampanye.  

Keberadaan kegiatan kampanye, masyarakat dapat mengetahui 

tentang identitas serta gagasan-gagasan yang disampaikan oleh pasangan 

calon yang menjadi kandidat. Oleh karena itu, sesuai dengan amanat Undang-

Undang kampanye merupakan sesuatu yang sah dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

Berkaitan dengan masalah kampanye, ini merupakan urusan negara 

dan duniawi yang bersifat umum. Sebenarnya di dalam Islam tidak ditemukan 

secara jelas, baik yang bersifat terinci maupun tidak terinci adanya indikasi 

yang menunjukkan hal yang berhubungan dengan negara maupun politik. 
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Menurut Qomaruddin Khan sebagaimana dikutip oleh Muhammad Walid, Al-

Qur‟an sama sekali tidak memperlihatkan adanya doktrin yang secara khusus 

membicarakan persoalan negara, meskipun persoalan tersebut merupakan 

persoalan yang sangat penting dalam kehidupan manusia
72

. 

Secara rinci prosedur maupun proses aktivitas kampanye memang 

belum ada teori yang baku di dalam fiqh siyasah, karena ketika melihat 

sejarah pengangkatan pemimpin baik di masa Rasul maupun di masa Abu 

Bakar, Umar, Utsman dan Ali Ibn Abi Thalib tidak pernah diadakan 

kampanye seperti yang diadakan calon pemimpin pada saat sekarang ini. 

Kampanye dalam negara yang menganut sistem demokrasi adalah 

suatu kegiatan yang tidak bisa dihindari ketika menjelang pemilihan umum 

(pemilu), akan tetapi kalau kita melihat kampanye dalam sejarah kehidupan 

Rasulullah saw maka kita tidak akan pernah mendapatkan dalam sejarah 

bahwa beliau pernah mengadakan kampanye, karena pada masa itu tidak 

pernah ada pemilihan umum (pemilu) seperti saat sekarang, hal ini 

menunjukkan bahwa tidak ada rujukan langsung tentang kampanye dalam 

Islam sebagaimana kampanye yang terjadi pada saat sekarang ini. 

Akan tetapi Islam punya istilah lain untuk mengembangkan Islam dan 

ummatnya yang disebut dengan dakwah. Antara dakwah dan kampanye 

tentunya memiliki perbedaan yang sangat signifikan, karena pelaksanaan 

dakwah itu lebih identik dengan kegiatan agama yang bersifat dekat dengan 

agama dan pahala sementara pelaksanaan kampanye lebih identik dengan 
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perbuatan yang bersifat negatif dan lebih cenderung untuk berbohong demi 

mendapatkan dukungan yang sebanyak-banyaknya dari masyarakat.   

Dari segi bahasa (etimologi) dakwah dapat berarti memanggil, 

mengundang, mengajak, menyeru, mendorong ataupun memohon.
73

 Apabila 

dilihat dari pengertiannya, antara dakwah dan kampanye memiliki persamaan. 

Kata dakwah berasal dari bahasa Arab da’a – yad’u – da’watan yang artinya 

seruan, ajakan atau panggilan, yakni menyampaikan seruan Islam, mengajak 

dan memanggil ummat manusia agar menerima dan mempercayai keyakinan 

dan pandangan hidup Islam.
74

 

Sedangkan dakwah menurut istilah mengandung beberapa arti yang 

beraneka ragam, banyak ahli ilmu dakwah memberikan pengertian atau 

defenisi terhadap istilah dakwah  terdapat sudut pandang mereka di dalam 

pengertian dakwah tersebut, sehingga defenisi dakwah menurut ahli yang satu 

dengan ahli yang lain senantiasa terdapat persamaan dan perbedaan. 

Arifin dalam bukunya yang berjudul “Psikologi Dakwah” 

menyebutkan banhwa, dakwah adalah suatu ajakan baik dalam bentuk lisan, 

tulisan, tingkah laku, dan sebagainya yang dilakukan secara sadar dan 

berencana dalam usaha mempengaruhi orang lain, baik secara individual 

maupun secara kelompok, agar timbul dalam dirinya suatu pengertian, 

kesadaran, sikap penghayatan, serta pengamalan terhadap ajaran agama 

sebagai message yang disampaikan kepadanya dengan tanpa adanya unsur-
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unsur paksaan. Dengan demikian maka esensi dakwah adalah terletak pada 

ajakan, dorongan (motivasi), rangsangan setra bimbingan terhadap orang lain 

untuk menerima ajaran agama dengan penuh kesadaran demi untuk 

keuntungan pribadinya sendiri, bukan untuk kepentingan juru dakwah/juru 

penerang.
75

 

Sedangkan kampanye adalah kegiatan mempropagandakan partai dan 

program-programnya dalam rangka menarik dukungan dan simpati 

masyarakat. Kampanye memiliki kesamaan dengan dakwah kepada yang baik 

maupun dakwah kepada yang buruk.
76

 

Sebagaimana firman Allah di dalam al-Qur‟an surat an-Nahl : (125): 

                           

                        

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu 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-orang yang mendapat petunjuk. 

Demikian pula dengan kampanye yang merupakan suatu kegiatan 

komunikasi yang besifat mengajak, mempengaruhi, dan membujuk 

perseorangan ataupun orang banyak atau khalayak agar mau memilih dan 
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memberikan dukungan terhadap calon ataupun partai tersebut. Akan tetapi, 

ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar kegiatan kampanye itu 

menjadi baik, pertama kampanye harus ikhlas dan menampilkan partai dan 

menyampaikan program-programnya dengan sebaik-baiknya, tidak ada 

kebohongan, dan dilakukan secara tertip dan sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. Kedua kampanye itu tidak harus mengucapkan janji yang berlebih-

lebihan. Ketiga kampanye itu harus menjaga rasa ukhuwah islamiyah dan 

memberikan kemaslahatan bagi bangsa dan negara.
77

 

Mengenai kegiatan kampanye yang dilakukan oleh calon pemimpin di 

negara ini memberikan pengertian sebagai perilaku menawarkan diri atau 

mengajak ummat untuk memilih dirinya untuk menjadi pemimpin. Hal ini tak 

obahnya seperti meminta jabatan kepada rakyat, karena dalam sistem 

demokrasi yang berhak mengangkat pemimpin itu adalah rakyat, melalui 

pemilihan umum. 

Sebagai masyarakat hendaknya tidak memilih dan membaiat orang-

orang yang meminta jabatan atau yang sangat berkeinginan untuk 

mendapatkan jabatan. Karena meminta jabatan atau berkeinginan keras untuk 

mendapatkannya termasuk hal yang kurang etis (makruh) menurut agama, 

meskipun tidak sampai ketingkatan haram. Orang-orang yang meminta atau 

yang ingin mendapatkan jabatan biasanya termotifasi untuk kekuasaan, 

kehormatan, dan menguasai orang lain. Pemerintahan yang dipegang oleh 

orang-orang yang seperti itu biasanya penuh dengan kerusakan-kerusakan. 
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Rasulullah saw, melarang ummat Islam untuk meminta jabatan 

pemimpin dan bersikeras untuk mendapatkannya. Dan Rasulullah saw, tidak 

memberikan jabatan pemimpin kepada orang-orang yang seperti itu. Hal ini 

sesuai dengan hadist Nabi Muhammad saw yang artinya: 

“Diriwayatkan dari Abu dzarr radhiyallaahu „anhu, ia berkata: Saya 

berkata kepada Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam, “Tidakkah 

engkau memberi jabatan kepadaku?” Maka Nabi shallallahu „alaihi 

wasallam menepuk bahuku, kemudian bersabda , “Wahai Abu 

Dzarr, sesungguhnya kamu seorang yang lemah, sedangkan jabatan 

adalah suatu amanat. Dan sesungguhnya jabatan itu pada hari 

kiamat akan menjadi kehinaan dan penyesalan. Kecuali bagi orang 

yang mengambilnya karena berhak terhadapnya dan menunaikan 

kewajibannya pada jabatan itu (HR. Muslim)”.
79

 

Adapun pelajaran yang terkandung dalam Hadits tersebut adalah: 

1. Barang siapa menuntut sebuah jabatan, maka dia tidak berhak diberi 

jabatan itu. Orang yang paling berhak dengan jabatan tersebut adalah 

orang yang paling mampu mengembannya. 

2. Jabatan merupakan amanat yang sangat besar dan tanggung jawab yang 

sangat besar resikonya. Maka siapa pun yang mengemban sebuah jabatan, 

dia harus mampu menjaganya dengan sebaik-baiknya dan tidak 

menghianati janji Allah Subhanahu wa Ta’ala berkaitan dengan jabatan 

tersebut. 
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3. Keutamaan orang yang memegang jabatan karena dia memang layak 

mengemban jabatan itu. Baik sebagai pemimpin yang adil, bendahara yang 

terpercaya atau pekerja yang profesional.
80

 

Akan tetapi, meskipun perilaku menawarkan diri dan meminta jabatan 

sesuatu yang sangat dilarang oreh Rasulullah saw. Tapi dalam sejarah Islam 

yakni pada masa Nabi Yusuf R.A perilaku meminta jabatan dan menawarkan 

diri untuk menjadi pemimpin ini pernah terjadi. Sebagaimana telah di 

sebutkan dalam ayat suci Al-qur‟an surat Yusuf ayat 55 yang berbunyi: 

                    

Artinya: Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); 

Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi 

berpengetahuan”. 

Hal itu bukanlah bentuk ketamakan terhadap jabatan dari Yusuf. Itu 

hanyalah kehendak beliau untuk menciptakan kemanfaatan kepentingan 

umum. Beliau mengetahui kapasitas diri sendiri berupa kecakapan, sifat 

amanah dan dan penjagaan yang belum mereka mengerti. Oleh karena itu, 

beliau meminta Raja agar mendudukkannya sebagai bendaharawan negara. 

maka raja mendaulat beliau sebagai bendaharawan negara dan menyerahkan 

urusan itu kepada beliau.
81
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Maka dari ayat tersebut, seorang calon pemimpin boleh mencalonkan 

dirinya untuk menjadi seorang pemimpin dengan syarat-syarat dan kondisi 

tertentu. Dalam ayat tersebut Nabi Yusuf menawarkan diri untuk mengisi 

salah satu jabatan di Mesir, karena dirinya memang sangat bertanggung jawab 

atas urusan-urusan yang ditanganinya, dan dia juga sudah tahu akan 

datangnya tujuh tahun masa yang subur dan tujuh tahun masa paceklik, dan 

dia yakin akan bisa mengatasinya. 

Seorang warga negara juga berhak untuk mencalonkan orang lain 

untuk menduduki jabatan pemimpin. Sebagaimana ketika Abu Bakar r.a 

hendak meninggal dunia, dia menunjuk Umar r.a untuk menjadi pemimpin 

sesudah dirinya dengan menulis surat yang ditujukan kepada masyarakat 

umum, yang isinya, “Sesungguhnya saya mengusulkan untuk mengangkat 

Umar r.a sebagai pengganti saya.”
82

 Namun seorang warga negara pada 

dasarnya tidak berhak (dan tidak etis) untuk mencalonkan dirinya sendiri, 

karena Nabi melarang yang demikian. 

Al- Maududi berpendapat bahwa, tidak ada seoranpun yang berhak 

untuk mencalonkan diri dan berkampanye untuk jabatan itu. Sebab orang 

yang berambisi untuk merebut jabatan itu dengan berbagai cara, semisal 

rapat, pesta, pawai, membohongi, dan mengelabui rakyat melalui money 

politics, dan menggunakan berbagai media, baik elektronik maupun cetak, 

bisa mengakibatkan dibenci dan dikutuk oleh rakyat yang tidak menyukainya.  
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Sebagaimana al-Maududi, Abd Al-Karim Zaidan, juga berpendapat 

bahwa seseorang tidak boleh mencalonkan diri sendiri sebagai kepala negara. 

Tapi kalau ia dicalonkan oleh orang atau pihak lain, hal itu dapat dibenarkan. 

Bedanya, ia berpendapat bahwa hal tersebut dapat dibenarkan saat darurat, 

yaitu ketika ummat tidak bisa menentukan sendiri orang-orang yang cocok 

untuk dipilih menjadi kepala negara atau jabatan-jabatan tersebut. Dasar 

argumentasi yang diajukannya adalah ayat 55 surat Yusuf yang telah 

disebutkan di atas.
83

 

Sungguhpun meminta jabatan tersebut, tegas Zaidan, Yusuf diduga 

tidak memintanya karena ketamakannya akan kedudukan itu, tetapi sebagai 

sarana untuk merealisir tujuan-tujuan yang diridhai Allah. Kendatipun begitu, 

orang yang mencalonkan diri itu tidak boleh melakukan kampanye yang 

sifatnya memuji diri sendiri dan merendahkan calon lain. Akan tetapi, ia 

boleh memperkenalkan dirinya kepada publik dan mengajukan gagasan-

gagasan serta program-programnya bila kelak terpilih.  

Berbeda dengan al-Maududi dan Abd al-Karim Zaidan, Munawir 

Sjadzali membenarkan seorang calon kepala negara dan calon anggota 

majelis syura mencalonkan diri dan berkampanye. Dalam politik modern, 

tegas Munawir, seorang calon untuk satu jabatan diharapkan memberitahukan 

kepada para calon pemilih tentang program-program, kesanggupan dan 

janjinya  kalau nanti ia terpilih, serta identitas atau jati dirinya.
84
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Hemat  penulis tentang kampanye yang identik dengan perilaku 

menawarkan diri dan meminta jabatan merupakan sesuatu perbuatan yang 

tidak etis dilakukan oleh manusia. Akan tetapi, penulis setuju dengan apa 

yang dikatakan oleh Abd al-Karim Zaidan bahwa seseorang diperkenankan 

mencalonkan diri untuk menduduki satu jabatan ketika sedang keadaan 

darurat, yaitu ketika ummat tidak bisa menentukan sendiri orang-orang yang 

cocok untuk dipilih menjadi kepala negara atau jabatan pemerintahan lainnya. 

Menurut penulis ketika seseorang yang meminta jabatan itu memiliki sifat 

amanah, memiliki kecakapan, memiliki sifat yang tanggung jawab terhadap 

segala sesuatu pekerjaan dan dia bukan seorang yang lemah. Maka tidak ada 

salahnya kalau dia meminta jabatan sebagaimana telah dilakukan oleh Nabi 

Yusuf R.A. 

Jika seseorang yang meminta jabatan adalah seorang yang lemah dan 

sudah menyadari bahwa dirinya tidak mampu mengemban suatu jabatan 

tersebut. Maka dia tidak berhak meminta jabatan dan tidak boleh memberikan 

jabatan itu kepada orang tersebut. 

Sebagai masyarakat, dalam memilih pemimpin atau kepala negara, 

kita harus mencari orang yang “paling utama” (al-afdhal). Tapi jika tidak ada 

kesepakatan siapa yang “paling utama”, maka menurut hukum sah 

mengangkat seorang yang kurang utama. Hal ini untuk mencegah tidak terjadi 

kekacauan dikalangan masyarakat. Doktrin ini merupakan aspek yang penting 

bagi sunni, terutama doktrin Asy‟ari.
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 Ibnu Taimyah juga berpendapat seperti demikian, apabila telah 

dipahami benar-benar, maka tidak akan ada jalan kecuali memilih yang 

terbaik dari apa yang ada. Tetapi kadang-kadang tidak didapat orang yang 

pantas untuk menduduki jabatan yang demikian, maka dipilihlah orang yang 

lebih utama (afdhal), kemudian yang afdhal dalam segala macam jabatan 

yang sesuai dengan orangnya. Apabila ini telah dilakukan dengan usaha yang 

cermat, dan seseorang telah menduduki jabatan itu dengan haknya, maka 

sungguh ia telah menunaikan amanah dan kewajibannya dan ia duduk dalam 

jabatannya sebagai pemimpin yang berlaku adil dalam pandangan Allah.
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