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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARANAN 

 

A. Kesimpulan 

Jelas sekali betapa syarat adil adalah sangat perlu pada pemimpin agar dapat 

menyempurnakan urusan-urusan besar kepemimpinan itu, serta mendukung peran 

politik dan kekuasaan yang menjadi tanggungannya. Begitu halnya dengan ilmu 

pengetahuan merupakan aspek yang menjadikan diri pemimpin itu sempurna dan 

sebagai panduan kepadanya mengemudi beban terpikul dipundaknya. 

Soal kesempurnaan kesihatan yang bebas dari sebarang bentuk kecacatan 

amat penting bagi kepemimpinan kerana ia berkait dengan banyak kendalian wajib 

dilaksananya. Sangat pasti perlunya ada pada diri pemimpin adalah pakej diri dengan 

punya kesanggupan, kompetensi, berwawasan dan berani dalam mengemudi 

tanggungjawabnya yang besar lagi luas, serta segala cabaran dan halangan di mana 

bisa menggugat ia melaksanakan amanah kepemimpinan. 

Manakala soal keturunan dalam konteks semasa sama juga perihalnya 

keberadaan Quraisy di bumi Makkah iaitu kaum paling majoriti haruslah memegang 

teraju kepemimpinan. Bermakna, kedua-dua tokoh yakni Imam Al-Mawardi dan Ibnu 

Khaldun telah menggaris syarat-syarat dan huraian hujah yang menepati hukum 

Islam. 

Demikian dari analisis, komparatif dan analitis yang dilaksanakan dapatlah 

disimpulkan bahawa pandangan Ibnu Khaldun sebagaimana syarat-syarat 
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digariskannya dalam Mukaddimah lebih kuat berdasarkan huraian hujah diberikan 

beliau. Ia lebih menjejak dengan realitas semasa umat Islam di zaman ini yang hidup 

di seluruh pelusuk muka bumi dengan bernegara sendiri secara majoritas atau kaum 

lain sebagai minoritas. Malah, ada pula yang berada di bawah kekuasaan pihak lain 

sama ada pemerintahan kafir atau pecahan mazhab, mahupun diketuai kaum 

minoritas.  

Ketika sama, umat Islam kini sedang berhadapan kerencaman dan cabaran 

yang bukan sahaja cuba menggugat pegangan agama kepada Allah S.W.T, bahkan 

menghalang pelaksanaan syariat, serta menggoncang keharmonian dan kerukunan 

hidup, termasuk menghambakan mereka dengan desakan-desakan material hingga 

melunturkan akhlak dan ibadah. Akhirnya, umat Islam sekalipun memiliki tanah air 

sendiri dan majoritas dalam negara mereka, tetapi masih berserabutan untuk 

mengangkat teraju kepemimpinan yang dapat memandu mereka kepada hakikat 

ditetapkan Allah. 

Demikian segala itu, garis syarat dikemukakan Ibnu Khaldun paling ideal dan 

realitas untuk dipakai di semua kondisi tersebut bermula dengan ilmu sebagai satu 

kekuatan yang teramat penting dipunyai kepemimpinan. Dengan ilmu dalam situasi 

zaman global ini, seseorang pemimpin bagaikan mempunyai segala alat keperluan 

untuknya mengatur kepemimpinan. Diikuti adil sebagai sifat peribadi yang akan 

menyempurnakan tindakannya serta mencapainya tujuan-tujuan agama melalui 

pemerintahan. Kerana beban dan cabaran kepemimpinan era ini sukar tercapai tanpa 
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kekuatan keadilan. Dengan keperibadian sedemikian dan dipandu pula oleh kekuatan 

ilmu, sudah begitu unggul dan sempurna secara ideal bagi kepemimpinan, apatah lagi 

apabila diterjemahkannya secara realitas hakikat. 

Dilengkapkan pula sang pemimpin dengan kesanggupannya meliputi segala 

kompetensi yang tentu sekali membantunya berdaya maju, selain kuat untuk 

menempuh sebarang mehnah. Ditambah oleh dirinya yang sempurna bebas dari 

sebarang cacat cela pancaindera dan fizikal serta punya kewenangan bertindak tanpa 

dipengaruhi sesiapapun. Juga dukungan solidaritas sosial (assobiyah) dari mereka-

mereka yang dekat dengannya sama ada satu bangsa dan negara atau keturunannya, 

akan merealisasikan segala cita-cita dan agenda bakal terlaksana. 

 

B. Saranan-saranan 

1. Bagi umat Islam dalam semua kondisi di zaman ini, dalam usaha perangkatan 

kepemimpinan, maka garis syarat dinyatakan Ibnu Khaldun adalah paling 

ideal dan realitas untuk dipraktikkan. 

2. Para ulama dan pendukung Islam perlu menjadikan garis syarat tersebut 

sebagai perkara yang sentiasa diulang ingat kepada umat ini agar mereka 

mengangkat kepemimpinan dengan panduan benar dan terpandu. 

3. Umat Islam perlu memiliki sikap serius dan meneliti yakni tidak bermudah-

mudahan dalam perangkatan kepemimpinan kerana ia memberi kesan bukan 
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sahaja kepada hal ehwal agama dan akhirat kita, tetapi juga kehidupan semasa 

dari aspek keharmonian dan kesejahteraannya. 

4. Dalam kondisi mendesak atau dhorurat serta dipenuhi pelbagai kerencaman 

dan cabaran, pandangan dari syarat digariskan Imam Al-Mawardi secara ide 

boleh dijadikan panduan untuk memenuhi keterpaksaan yang ada asal dapat 

menjayakan kepemimpinan daripada kalangan Muslim. 


