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BAB III 

KEPEMIMPINAN 

 

A. Hakikat Kepemimpinan 

Dalam memenuhi kehidupan dan tuntutan yang begitu banyak ke atas diri, 

manusia tidak terpisah dari keperluan berkeluarga dan bermasyarakat, yakni berada 

dalam kelompok saling berinteraksi dan memerlukan antara satu sama lain. 

Masyarakat Islam dalam mempunyai keyakinan atau aqidah dan nilai akhlak yang 

sama melalui asas-asas ke-Islaman serupa, amat memerlukan kepada kepemimpinan. 

Ia menjadi sumber kebulatan tekad, tindakan dan kegiatan setiap individu selaku 

anggota masyarakat. 

Tanpa pemimpin yang menjadi tenaga penyatuan, disiplin dan pertalian antara 

anggota masyarakat tidak dapat dicapai. Masyarakat akan berpecah belah dan 

mundur, bahkan juga berperang sesama sendiri. Kerana itulah maka Islam sangat 

menitikberatkan masalah kepemimpinan dan menentukan syarat-syarat yang teliti 

serta peraturan-peraturan sama mengenai kepemimpinan dan bimbingan antara 

pemimpin dengan pihak dipimpinnya. 

 

B. Tanggungjawab Kepemimpinan 

Islam meletakkan hal kepemimpinan sebagai bidang yang sangat luas di mana 

pemimpin itu bukan hanya pemerintah negara atau pada jawatan-jawatan tertentu, 

tetapi mencakupi setiap pengendali sesuatu urusan. Setiap orang yang mempunyai 
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tanggungjawab ini bermakna memiliki peranan pemimpin. Ianya sebagaimana sabda 

Rasulullah S.A.W: 

 

“Setiap orang daripada kamu adalah pemimpin dan setiap 

pemimpin itu bertanggungjawab mengenai kepemimpinannya.” 

                  (Bukhari dan Muslim) 

 

Di dalam Islam juga, kepemimpinan bukanlah satu keistimewaan atau 

kemudahan mahupun senang lenang dan sesuka hati bertindak, melainkan 

tanggungjawab dan pengorbanan serta kerja keras, ketelitian dan kesabaran yang 

bakal dipersoalkan di hadapan Allah di Hari Akhirat kelak. Lebih tinggi bidang 

kepemimpinan seseorang, maka lebih besarlah masa, wadah dan tugas atau 

perkhidmatan perlu dipikulnya. Pun begitu, besar juga ganjarannya di sisi Allah yang 

tersedia untuk para pemimpin. 

 

“Sesungguhnya kamu akan menginginkan sekali pangkat (dalam 

pemerintahan), dan sesungguhnya kamu akan menyesal dan 

sedih. Maka sebaik-baiknya adalah wanita yang menyusui, dan 

sejahat-jahatnya wanita yang menyapih.”  

   (Bukhari dan Nasai dari Abu Hurairah R.A) 

 

Khalifah atau imamah menimbulkan kesedihan atau penyesalan di Hari 

Kiamat bagi orang yang menjalankan fungsi khalifah itu dengan mengabaikan (tidak 
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mempedulikan sunnah Rasulullah S.A.W dan sunnah khulafa’ur rasyidin). Maka 

nikmatnya menduduki jabatan pemerintahan itu hanyalah pada permulaannya yakni 

di dunia ini, karena dapat memamerkan pangkat dan harta, dan kelezatan kepuasan. 

Sebab itu disebut dengan kiasan dalam hadits dengan ungkapan “nikmat wanita yang 

menyusui”. Tetapi ketika pangkat itu dilepaskan, waktu itulah dirasakan pahitnya, 

yaitu ketika datangnya kematian. Rasulullah melukiskan dengan ungkapan “sejahat-

jahatnya wanita yang menyapih”.  

Di saat yang bersangkutan diperiksa segala perbuatannya dan 

bertanggungjawab atas adanya orang yang lapar, yang miskin dengan pakaian 

compang-camping, dan yang teraniaya. Demikian pula diperiksa mengenai harta yang 

dia peroleh. Untuk apa dibelanjakan, dan bagian-bagian yang berhak memperoleh 

perbelanjaan. Bila ia melaksanakan dengan cara yang baik, maka kebaikanlah yang 

akan diperolehnya. Kalau dia dilalaikan oleh dunia dan selalu sibuk sehingga lupa 

mengingat akhirat, maka keadaannya seperti bayi yang baru lepas dari penyapihan 

ibunya.
33

 

“Ya Allah, barangsiapa yang mengendalikan urusan umatku 

mengenai sesuatu hal, lalu ia menyulitkan urusan mereka 

(kasar), maka timbulkan pulalah kesulitan atas dirinya, dan 

barangsiapa yang mengendalikan urusan umatku mengenai 

sesuatu, lalu ia memperlakukan mereka dengan lemah lembut, 

maka perlakukan pulalah ia dengan lemah lembut.”  

                                                             
33 Ibnu Hamzah Al-Husaini Al-Hanafi Ad-Damsyiqi, 2011, Asbabul Wurud 2, Kalam Mulia, Jakarta 

Indonesia 
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(Muslim dan An-Nasai dari Aisyah R.A Al-Baihaqi 

meriwayatkannya dari Abdurrahman bin Syamamah dalam kitab 

As-Sunnah) 

 

Maka siapa yang berkuasa mengendalikan urusan umat Islam, baik dalam 

kedudukan sebagai Amir (gubernur), khalifah, kepala negara atau pemimpin rakyat 

dalam bidang tugas tertentu, lalu ia bebankan rakyatnya dan menjalankan 

pemerintahannya itu dengan hal-hal yang menimbulkan kesulitan bagi mereka, maka 

Nabi mendoakan supaya sang pemimpin itu ditimpai siksa Tuhan. Sebaliknya 

barangsiapa yang menjadi pemimpin dan bertindak dengan lemah lembut (ramah 

tamah), maka Nabi mendoakan mudah-mudahan Tuhan juga lemah lembut terhadap 

dirinya. Dialah yang mengendalikan setiap pemimpin yang harus bertanggungjawab 

kepada-Nya sepanjang yang diketahui oleh pemimpin itu.
34

 

Dalam hadith yang masyhur, Rasulullah S.A.W pernah menasihati Sahabat, 

Abu Dzar R.A mengenai kepemimpinan, “Ia adalah amanah dan di Hari Kiamat 

nanti ia bisa menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang 

menunaikan haknya dan melaksanakan kewajibannya.” (Riwayat Muslim) 

 

 

 

                                                             
34

 Ibnu Hamzah Al-Husaini Al-Hanafi Ad-Damsyiqi, 2008, Asbabul Wurud 1, Kalam Mulia, 

Jakarta Indonesia 
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C. Model-model Kepemimpinan 

Menurut M Rahmat Kurnia dalam bukunya berjudul Menjadi Pemikir & 

Politisi Islam, kepemimpinan mampu menggugah yang dipimpin untuk mencapai 

kinerja memuaskan, terutama dengan berjalannya dua fungsi utama kepemimpinan, 

yakni fungsi pemecah masalah (pemberi solusi) dan fungsi sosial (fasilitasi). 

 Beliau menyenaraikan lima model kepemimpinan iaitu Model Watak 

Kepemimpinan, Model Kepemimpinan Situasional, Model Pemimpin Efektif, Model 

Kepemimpinan Kontingensi dan Model Kepemimpinan Transformasi. 

Luasnya kepemimpinan itu turut dikembangkan perbahasannya di dalam buku 

Politik Ketatanegaraan Dalam Islam karya Jubair Situmorang menyatakan bahawa 

Imam dalam pengertian umum, artinya pemimpin atau penguasa. Dengan demikian 

katanya, arti imamah adalah kepemimpinan dan kekuasaan. Pemimpin selalu berkait 

dengan kekuasaan, kewenangan, dan kebijakan yang dimilikinya sebagai bagian dari 

tugas dan kewajibannya. 

Menurut Jubair juga, Imam sama dengan kepala negara yang kedudukannya 

sebagai penyelenggara pemerintahan dan negara di mana memiliki kekuasaan diatur 

oleh konstitusi negara. Kekuasaan atau pemerintahan adalah sifat orang yang 

mengurus administrasi negara, mengatur urusan negara, memutuskan problem dan 

permasalahan negara dalam berbagai kebijakan politis suatu negara dan 

pemerintahan, dan dalam hubungan antarabangsa dan negara, urusan-urusan 
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penghidupan, dan kemakmuran negara dan pembelaan negara terhadap kepentingan 

rakyat serta dalam kaitannya dengan kepentingan ekonomi negara.
35

 

Karena begitu besar dan beratnya urusan kepemimpinan, maka Islam 

meletakkan ia tidak sewenangnya dibebankan kepada sebarangan orang. Kelemahan, 

apatah lagi penyelewengan tertentu yang bisa berlaku dalam kepemimpinan perlu 

dielakkan dengan taklifan kepada individu selayaknya berdasarkan hak dan 

kebenaran. Demikian itu, karena kepemimpinan termartabat dengan kriteria atau 

syarat-syarat yang akan mendukung hasrat bersih sucinya hingga tercapai tujuan 

dipertanggungjawabkan ke atas pemimpin. 

 Kepemimpinan mengharuskan dimilikinya sejumlah syarat dalam diri seorang 

pemimpin, yakni (1) kejujuran terhadap diri sendiri, (2) sikap pertanggungjawaban 

yang tulus, (3) pengetahuan, (4) keberanian bertindak sesuai keyakinan, (5) 

kepercayaan kepada diri sendiri dan orang lain dan (6) kemampuan untuk 

meyakinkan orang lain dalam membangun organisasi.
36

 

 

 

 

 

 

                                                             
35 Jubair Situmorang, 2012 Politik Ketatanegaraan Dalam Islam, Pustaka Setia Bandung, 
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