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BAB III 

TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP KEPEMIMPINAN 

PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH DAN HUKUM POSITIF 

A. Konsep Kepemimpinan Perspektif Siyasah 

1. Pengertian 

Kata fikih berasal dari faqaha-yafqahu-fiqhan.
17

 Fikih adalah semua 

kumpulan ijtihad para ulama tentang hukum syara’, Secara bahasa Fikih 

adalah “paham yang mendalam,” Imam al-Turmudzi seperti dikutip Amir 

Syarifudin, menyebutkan “fikih tentang sesuatu” berarti mengetahui 

batinnya sampai kepada kedalamannya. Kata “faqaha” diungkapkan 

dalam Al Qur‟an sebanyak 20 (dua puluh) kali, 19 (sembilan belas) kali 

yang berarti “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya.”
18

  

Secara terminologis al-Jurjani mendefinisikan bahwa fikih 

mengetahui hukum-hukum syara’ yang berkaitan dengan perbuatan 

melalui dalil-dalil yang terperinci. Fikih adalah ilmu yang dihasilkan oleh 

pikiran serta ijtihad dan memerlukan pemikiran dan perenungan, oleh 

karena itu,Allah tidak dapat disebut “faqih” karena bagi-Nya tidakada 

sesuatu yang tidak jelas.
19

 

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa fikih adalah upaya 

sungguhsungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-
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 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta : 

Gaya Media Pratama, 2001), h. 2 

18
 Ibid, h. 3 

19
 Sahid, Legislasi Hukum Islam di Indonesia, (Surabaya : Pustaka Idea, 2016), h. 9 



 28 

hukum syara’ sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fikih disebut 

juga dengan hukum Islam. Karena fikih bersifat ijtihadiyah, pemahaman 

terhadap hukum syara’ tersebut pun mengalami perubahan dan 

perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan 

kondisi manusia itu sendiri.
20

 

Kata “siyasah” yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur, 

mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan 

kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan 

siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas 

sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.
21

 

Secara terminologi siyasah berarti :  

a. Pertama : hukum-hukum syara’ yang berkaitan dengan penunaian 

amanah dalam kekuasaan dan kekayaan (negara) serta penegakan 

hukum secara adil baik yang berhubungan dengan batasan dan hak-hak 

Allah swt., maupun yang berkaitan dengan hak-hak manusia.
22

 

b. Kedua : sesuatu yang dilakukan oleh pemimpin negara berupa ijtihad 

dalam urusan rakyat yang mengarahkan mereka lebih dekat pada 

maslahat dan jauh dari mafsadat, kendati tidak terdapat padanya nash-

nash syar’i (Al Qur‟an dan asSunnah), selama ia sejalan dengan 
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perwujudan al-maqasid as-syari’ah dan tidak bertentangan dengan 

dalil-dalil yang sifatnya terperinci.  

c. ketiga: ta’dzir, ancaman dan hukuman.
23

  

Abdul Wahhab Al-Khallaf mendefinisikan siyasah adalah 

pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan 

kemaslahatan serta mengatur keadaan. Ibnu Taimiyah turut 

mendefinisikan siyasah sebagai ilmu yang dapat mencegah kerusakan di 

dunia dan mengambil manfaat darinya.
24

 Sementara Louis Ma‟luf 

memberikan batasan bahwa siyasah adalah membuat kemaslahatan 

manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. 

Kepemimpinan kata dasarnya adalah pemimpin yang berarti 
25

:  

a) orang yang memimpin 

b) petunjuk: buku petunjuk atau pedoman. 

Sedangkan dalam istilah Islam pemimpin dikonotasikan dengan kata 

khalifah, amir atau imamah.  

a. Khalifah adalah pengganti yaitu seseorang yang menggantikan tempat 

orang lain yang lain dalam beberapa persoalan. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa kata khalifah yang berarti pengganti telah 
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berkembang menjadi " titel atau gelaran bagi pemimpin tertinggi 

masyarakat Muslim sebagai gelar yang berlabel agama".
26

 

b. Imamah berarti yang menjadi pemimpin, yang menjadi suri teladan 

atau contoh yang harus diikuti atau yang mendahului.
27

  

c. Amir mempunyai arti pemimpin ( Qaid Zaim ) dan dalam kamus 

Inggris diartikan dengan orang yang memerintah, komandan, kepala 

dan raja.
28

  

Menurut AI-Taftazani yang telah dikutip oleh Dhiauddin Rais, 

dalam bukunya yang berjudul " Teori Politik Islam ", keimamahan 

didefenisikan sebagai kepemimpinan umum dalam urusan dunia dan 

agama. Sebagai khalifah atau wakil dari Nabi saw.
29

 ta'rif dan defenisi 

tersebut tidak jauh berbeda dengan defenisi yang disampaikan oleh Al-

Mawardi, dia juga menghimpun urusan agama dan duniawi pada kata 

kepemimpinan dapat saja dipahami apa yang tidak dipahami dari kata 

keimamahan yang memiliki makna sederhana yang tidak menunjukkan 

selain pada tugas memberi petunjuk dan bimbingan.kemudian Sulthan 

yang berakar dari huruf sin-lam dan tha bermakna kekuatan dan paksaan 

yang berkenaan dengan kekuasaan militer. 
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Dalam istilah lain pemimpin sering merujuk pengertian Ulil Amri 

atau pejabat adalah orang yang mendapat amanah untuk mengurus urusan 

orang lain dan Khadimul Umat ( pelayan umat ) dengan pengertian 

seorang pemimpin harus menempatkan diri pada posisi sebagai pelayan 

masyarakat.
30

 Sedangkan kepemimpinan sendiri mempunyai arti perihal 

pemimpin : cara memimpin.
31

 

Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan-kegiatan 

seseorang atau kelompok dalam usahanya mencapai tujuan di dalam suatu 

situasi tertentu. Berdasarkan defenisi tersebut, bahwa kepemimpinan 

terjadi apabila di dalam situasi tertentu seseorang mempengaruhi perilaku 

orang lain baik secara perseorangan atau kelompok. 

Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas terdapat butir - 

butir pengertian pada hakikatnya memberikan makna antara lain 
32

:  

a. Kepemimpinan adalah suatu yang melekat pada diri seseorang 

pemimpin yang berupa sifat-sifat tertentu seperti kepribadian ( 

personality ), kemampuan ( ability ), kesanggupan ( capability ).  

b. Kepemimpinan adalah serangkaian kegiatan ( activity ) pemimpin 

yang tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan posisi serta gaya atau 

prilaku pemimpin itu sendiri.  
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c. Kepemimpinan adalah suatu proses antar hubungan atau interaksi 

antara bawahan dan situasi. 

2. Hukum Mengangkat Pemimpin 

Agama tidak mungkin tegak tanpa jama‟ah. Tidak tegak jama‟ah 

kecuali dengan kepemimpinan, dan tidak ada pemimpin melainkan dengan 

ketaatan. Al-Hasan al-Bashri pernah mengatakan, “mereka memimpin 

lima urusan kita, Shalat Jum‟at, shalat jama‟ah, shalat Ied, perbatasan 

negara, dan penetapan sanksi hukum. Demi Allah, tidak akan tegak agama 

tanpa mereka, kendati mereka melakukan maksiat atau berlaku zalim.
33

 

Dalam hal ini dikalangan ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut 

semua ulama sunni, syi‟ah, mu‟tazilah dan khawarij kecuali Najdat, 

mengangkat pemimpin itu wajib hukumnya. Karena itu, akan berdosa bila 

meninggalkannya.
34

 

Sedangkan menurut golongan najdat, utamanya Fathiyah Ibn Amir 

Al-Hanafi, mengangkat pemimpin itu hukumnya mubah. Artinya, terserah 

kehendak atau keinginan umat atau rakyat mau melakukannya atau tidak. 

Umat atau rakyat tidak berdosa apabila meninggalkannya dan tidak pula 

mendapat pahala jika melakukannya. Sebab tidak ada satu pun 

argumentasi naqliyah dan aqliyah yang memerintahkan atau 

melarangnya.
35
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Allah berfirman dalam surat An-Nisa‟ ayat 59 yaitu : 

                        

                          

            

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu 

berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia 

kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu 

benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang 

demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. 

Abu Ja‟far al-Thabari mengomentari ayat ini, “pendapat yang paling 

utama dan benar dalam hal ini, mereka adalah para pemimpin yang kepada 

Allah ketaatan dan bagi kaum muslimin kebaikan dan maslahat. Imam 

Abu Bakar bin al-Arabi berkata, “pendapat yang benar menurutku, mereka 

adalah para pemimpin dan ulama. Adapun para pemimpin, dikarenakan 

sumber urusan dan hukum berasal dari mereka, sedangkan ulama‟, karena 

bertanya pada mereka hukumnya wajib atas makhluk. Jawaban mereka 

mengikat, dan menunaikan fatwa mereka wajib”.
36

 

Kemudian dalam sebuah hadits nabi yang berbunyi : 

َعْن أَِبي ُىَريْ َرَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َقاَل ِإَذا َكاَن َثََلثٌَة ِفي 
 َسَفٍر فَ ْليُ َؤمُِّروا َأَحَدُىْم َقاَل نَاِفٌع فَ ُقْلَنا ِِلَِبي َسَلَمَة َفأَْنَت َأِميُرنَا
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Artinya : Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 

"Apabila ada tiga orang yang melakukan perjalanan, maka 

hendaklah salah satu dari mereka menjadi pemimpin 

perjalanan." {Hasan Shahih) Nafi' berkata, "Kami berkata 

kepada Abu Salamah, '(Wahai Abu Salamah, engkaulah 

pemimpin (perjalanan) kami'." (Hasan Shahih) 

Ibnu Taimiyah mengomentari hadits ini bahwa Rasulullaah saw. 

mewajibkan atas tiga orang untuk mengangkat seorang pemimpin dari 

mereka, padahal ia merupakan perkumpulan kecil yang jumlahnya sedikit, 

dan dalam kondisi yang sifatnya insidentil, yakni safar. Ini merupakan 

standar bagi seluruh jenis perkumpulan (baik kecil maupun besar). 

Sedangkan menurut ijma’ ulama kewajiban mengangkat pemimpin adalah:  

a. Imam Al-Mawardi menyatakan pemimpin dibutuhkan untuk 

menggantikan kenabian dalam rangka memelihara agama dan 

mengatur kehidupan dunia.
37

 

b. An-Nawawi menyatakan bahwa para ulama telah sepakat bahwasannya 

wajib atas kaum muslimin memilih dan mengangkat pemimpin. 

c. Ibnu Khaldun lebih tegas mengatakan bahwa menegakkan imamah 

hukumnya wajib. Kewajiban tersebut telah diketahui dalam syariat 

serta konsensus para sahabat dan tabi’in. Tatkala Rasulullah saw. 

wafat, para sahabat segera memberi bai’at pada Abu Bakar as-Shiddiq 

ra dan menyerahkan pengaturan urusan mereka padanya. Hal ini 

berlaku pada setiap jaman, hingga menjadi sebuah konsensus. Ini jelas 

menunjukkan kewajiban memilih seorang imam (kepala negara). 
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3. Syarat-Syarat Menjadi Pemimpin 

Dalam mewujudkan cita-cita membentuk pemerintahan yang adil 

dan makmur bagi semua rakyat, para fuqaha menentukan syarat untuk 

menjadi Imam atau pemimpin. Menurut Muhammad Amin bin Umar 

Abidin bahwa syarat untuk menjadi seorang pemimpin adalah seorang 

muslim, merdeka, laki-laki, berakal, baligh, mempunyai kemampuan 

untuk menjadi seorang pemimpin dan keturunan bangsa quraisy.
38

 

Abu Ja‟la al-Hambali menyebut empat syarat untuk menjadi pemimpin : 
39

 

a. Haruslah orang Quraisy  

b. Memiliki syarat-syarat seorang hakim, yaitu merdeka, baligh berakal, 

berilmu dan adil  

c. Mampu memegang kendali di dalam masalah-masalah peperangan, 

siyasah, dan pelaksanaan hukuman  

d. Orang yang paling baik/utama dalam ilmu dan agama. 

Sedangkan menurut Al Mawardi : 

a. Memiliki sifat adil dengan syarat-syarat universal  

b. Mempunyai ilmu pengetahuan yang memadai untuk ijtihad 

c. Sehat inderawinya dengan begitu ia mampu menangani langsung 

permasalahan yang telah diketahuinya  
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d. Utuh anggota tubuhnya atau sehat organ tubuh dari cacat yang 

menghalanginya bertindak dengan sempurna dan cepat  

e. Wawasan yang luas untuk mampu mengatur kehidupan rakyat maupun 

mengelola kepentingan umum  

f. Memiliki keberanian untuk mengatasi tiap masalah intern maupun 

ekstern  

g. Keturunan Quraisy atau nasab yang berasal dari Quraisy  

Sedangkan Menurut Imam Al-Ghazali :  

a. Dewasa atau akil baligh  

b. Memiliki otak yang sehat  

c. Merdeka dan bukan budak  

d. Laki-laki  

e. Keturunan Quraisy  

f. Pendengaran dan penglihatan yang sehat  

g. Kekuasaan yang nyata  

h. Hidayah  

i. Ilmu pengetahuan  

j. Wara’ (kehidupan yang bersih dengan kemampuan mengendalikan 

diri, tidak berbuat hal-hal yang terlarang dan tercela).
40

 

Menurut Al-Ghazali pula, yang terpenting antar kesemuanya itu 

adalah sifat wara’, yaitu berbudi pekerti luhur, adapun masalah-masalah 

hukum dan syari‟at Islam dia bisa mengembalikannya kepada para ulama 
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dan para cendekiawan yang terpandai pada zamannya, dan dalam 

mengambil keputusan didasarkan kepada pendapat dan urusan mereka 

itu.
41

  

Tokoh-tokoh tersebut seperti Al-Mawardi, Al-Ghazali, Abu Ja‟la 

alHambali mensyaratkan suku Quraisy sebagai calon pemimpin, sebab 

suku Quraisy tidak pernah gagal menghasilkan sejumlah orang yang 

memenuhi syarat untuk diangkat menjadi pemimpin yang tangguh. Karena 

itu tidak sah menurut hukum mengangkat kepala pemerintahan di luar 

golongan itu. Al-Baqillani menambahkan syarat tersebut berdasarkan 

hadist Rasulullah saw, “para pemimpin harus dari bangsa Quraisy”.
42

  

Dalam mengangkat atau memilih pemimpin menurut Ibnu Taimiyah 

haruslah memenuhi kriteria sebagai sebagai berikut :  

a. Mengangkat yang Ashlah (Paling layak dan sesuai)  

b. Memilih yang terbaik kemudian yang dibawahnya. 

4. Metode Pengangkatan Pemimpin 

Imam Al-Nawawi, menyatakan bahwa para ulama sepakat akan 

pengangkatan seorang khilafah melalui cara istikhlaf dan pengangkatan 

melalui kesepakatan AHWA (Ahlu al-Halli wa al-Aqdi) :
43

 

a. Metode Ahlu al-Halli wa al-Aqdi (AHWA)  
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Metode ini dasar bagi sistem pemilihan dan pengangkatan 

pemimpin menurut ahlu sunnah wa al-jamaah. Jika seorang pemimpin 

wafat, atau dicopot dari jabatannya, menjadi kewajiban bagi AHWA 

untuk memberikan bai’at kepemimpinan. AHWA adalah salah satu 

metode pemilihan calon pemimpin yang dipilih oleh orang 

berkompeten dalam bidangnya berkumpul bersama dalam sebuah 

forum. Dalam istilah Indonesia dikenal dengan tim khusus pemilihan 

calon kepala daerah. Dalam AHWA beberapa nama akan digodok, 

akan dikaji kemampuan hingga riwayat hidupnya sehingga layak untuk 

dijadikan pemimpin.  

b. Wasiat  

Apabila seorang pemimpin membuat wasiat penunjukkan 

seseorang untuk menduduki jabatan khalifah setelahnya, maka hal itu 

dibenarkan oleh syariat, selama syarat-syarat bagi seorang khalifah 

terpenuhi pada diri orang yang ditunjuk. Demikian pula, kebolehan 

baginya menyerahkan jabatan khalifah sesudahnya pada majelis syura 

dalam jumlah terbatas yang ditunjuk olehnya.  

Majelis Syuro tersebut akan berembug dan sepakat memberikan 

bai’at pada salah satu di antara mereka setelah kematiannya. Hal ini 

telah dilakukan oleh Umar bin al-Khattab ra, tatkala menunjuk anggota 

syuro sebanyak enam orang dari kalangan sahabat senior, yakni 

Ustman, Ali, Zubair, Abdur Rahman bin Auf, Sa‟ad bin Abi Waqqash 
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dan Thalhah ra. Mereka bermusyawarah hingga lahir kata sepakat 

menyerahkan kepemimpinan kepada Ustman bin Affan ra.  

c. Al Ghalabah atau Al Qahr  

Pada prinsipnya, metode ini termasuk metode yang tidak 

disyariatkan, bahkan dilarang (diharamkan) dalam hal pengangkatan 

seorang pemimpin. Makanya, tidak boleh ditempuh melainkan dalam 

kondisi-kondisi darurat demi maslahat kaum muslimin dan melindungi 

darah mereka. Semisal metode ini, apa yang dikenal pada jaman ini 

sebagai “kudeta militer” dan sebagainya. 

Sebagaimana hadits nabi yang berbunyi : 

ثَِني َماِلٌك َعْن َيْحَيى ْبِن َسِعيٍد َقاَل َأْخبَ َرِني ُعَباَدُة  ثَ َنا ِإْسَماِعيُل َحدَّ َحدَّ
اِمِت َقاَل بَايَ ْعَنا َرُسوَل اللَِّو  ْبُن اْلَولِيِد َأْخبَ َرِني أَِبي َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّ

ْمِع َوالطَّاَعِة ِفي اْلَمْنَشِط َواْلَمْكَرِه َوَأْن ََل َصلَّ  ى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َعَلى السَّ
نُ َنازَِع اِْلَْمَر َأْىَلُو َوَأْن نَ ُقوَم َأْو نَ ُقوَل بِاْلَحقِّ َحْيُثَما ُكنَّا ََل َنَخاُف ِفي اللَِّو 

 َلْوَمَة ََلئِمٍ 
Artinya : Telah menceritakan kepada kami Ismail telah menceritakan 

kepadaku Malik dari Yahya bin Sa'id mengatakan, telah 

mengabarkan kepadaku 'Ubadah bin Al Walid telah 

mengabarkan kepadaku Ayahku dari Ubadah bin Ash 

Shamit mengatakan; 'kami berbai'at kepada Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasallam untuk mendengar dan taat, baik 

ketika giat (semangat) maupun malas, dan untuk tidak 

menggulingkan kekuasaan dari orang yang berwenang 

terhadapnya, dan mendirikan serta mengucapkan 

kebenaran dimana saja kami berada, kami tidak khawatir 

dijalan Allah terhadap celaan orang yag mencela.'  
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Para fuqaha ahlu sunnah wa al-jamaah berpendapat, bahwa 

kepemimpinan dianggap sah melalui metode ini – kendati tidak 

disyariatkan walaupun orang yang naik sebagai pemimpin setelah 

melakukan kudeta tidak terpenuhi padanya syarat-syarat seorang 

muslim, seperti jahil atau fasik, selama ia adalah seorang muslim.  

Jika pemimpin meninggal karena peristiwa kudeta, lalu naik ke 

puncak kepemimpinan seorang pengganti yang terpenuhi padanya 

syarat-syarat kepemimpinan melalui proses penunjukkan dan tidak 

pula bai’at, serta menguasai manusia melalui kekuatan (militernya), 

dianggap sah kepemimpinan baginya; dan wajib menaatinya demi 

mengatur persatuan kaum muslimin. Adapun jika tidak terpenuhi 

padanya syarat-syarat bagi seorang pemimpin, misalnya ia seorang 

yang jahil atau fasik, terdapat dua pendapat; yang paling benar dari 

kedua pendapat tersebut adalah, kepemimpinannya tetap dianggap sah 

sekalipun ia masih melakukan perbuatan maksiat, menurut an-Nawawi. 

Ibnu Taimiyah menambahkan bahwa kapan pun seorang itu 

sanggup mengatur (memimpin) mereka (rakyat), apakah melalui 

ketaatan rakyat atau karena kekuatan (militer)nya, maka ia adalah 

pemilik kekuasaan yang harus ditaati jika memerintahkan untuk taat 

pada Allah.
44

 

d. Ajakan Untuk Memilih Dirinya  
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Jika seorang khalifah wafat dan tidak menunjuk seseorang 

tertentu yang akan menggantikannya demikian pula AHWA belum 

memilih khalifah bagi kaum muslimin maka menurut Ibnu Hazm boleh 

bagi seseorang yang terpenuhi padanya syarat-syarat pemimpin maju 

mencalonkan dirinya.  

Ibnu Hazm melanjutkan menyatakan bahwa menemukan 

pengangkatan pemimpin itu sah melalui beberapa metode, jika seorang 

imam wafat dan tidak menunjukkan salah seorang untuk 

menggantikannya sebagai khalifah setelahnya, boleh bagi seorang 

yang layak menduduki kursi kepemimpinan untuk maju dan mengajak 

(orang-orang) memilih dirinya dan hal ini tidak ada perselisihan 

padanya wajib mengikutinya, sah bai’atnya, tetap kepemimpinan dan 

ketaatan padanya sebagaimana dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib ra. 

ketika khalifah Ustman bin Affan terbunuh.
45

 

Allah Subhanahu Wa Ta‟ala berfirman dalam surat yusuf ayat 55 yang 

berbunyi : 

                   

Artinya : berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara 

(Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai 

menjaga, lagi berpengetahuan". 
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Al-Allamah Al-Alusi menyatakan dalam tafsirnya bahwa ayat ini 

merupakan dalil kebolehan seseorang memuji dirinya dengan sebenar-

benarnya jika keadaannya tidak dikenal. Demikian pula kebolehan 

meminta kekuasaan (jabatan) jika memang dirinya sanggup bersikap 

adil dan menjalankan hukum-hukum syariat, kendati kekuasaan 

(jabatan) itu diminta dari tangan orang zalim atau kafir. Bisa saja 

meminta kekuasaan itu menjadi wajib („ain) atasnya jika penegakan 

sebuah kewajiban (dari Allah) tergantung pada kekuasaan yang ia 

tuntut tersebut. Adapun hadits yang disebutkan dalam shahih al-

Bukhari dan Muslim, dari Abdur Rahman bin Samurah ra., Rasulullah 

bersabda: “Wahai Abdur Rahman, jangan engkau meminta kekuasaan, 

sebab jika engkau diberikan (kekuasaan) itu karena permintaanmu 

maka akan dipikulkan atasmu dan jika engkau diberi bukan karena 

permintaan maka engkau akan mendapat bantuan padanya”. 

Kebiasaan yang diterapkan Rasulullah saw. dalam mengangkat para 

sahabat beliau untuk menduduki pos-pos tertentu, pastilah dia seorang 

imam shalat. Misalnya, terhadap pengangkatan seorang gubernur, Uttab 

bin Ussiad sebagai gubernur Mekkah, Utsman bin Abil Ash sebagai 

gubernur Thaif, Ali, Muadz dan Abu Musa, masing-masing pernah 

menjadi gubernur di Yaman, demikian juga Amr bin Hazm yang diangkat 

Nabi saw. Sebagai gubernur Najran.  

Para gubernur ini adalah orang yang menjadi imam shalat diantara 

para sahabat, pelaksana hukum pidana, dan lain sebagainya yang menjadi 
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tugas dari seorang komandan perang. Sistem pengangkatan pejabat yang 

dicontohkan Rasulullah saw. ini telah pula diterapkan oleh para khalifah 

beliau, juga para khalifah Bani Umayyah dan sebagian Bani Abbasiyah. 

Bagaimanapun hal mendasar yang amat urgen dalam urusan agama adalah 

shalat dan jihad. 

B. Konsep Kepemimpinan Berdasarkan Hukum Positif 

1. Pengertian 

Istilah pemimpin dan kepemimpinan sudah tidak asing lagi dalam 

kehidupan sehari-hari serta dalam sebuah keluarga yang merupakan 

kelompok masyarakat terkecil pun secara tidak sadar sudah terdapat 

istilah pemimpin dan kepemimpinan. Berbicara tentang kepemimpinan 

tak terlepas dari kata pemimpin, dimana kepemimpinan itu sendiri berasal 

dari kata pemimpin. Istilah pemimpin digunakan dalam konteks hasil 

penggunaan seseorang berkaitan dengan kemampuannya mempengaruhi 

orang lain dengan berbagai cara. 

Dalam bahasa inggris pemimpin disebut leader, sedangkan 

kegiatannya disebut kepemimpinan atau leadership. Pemimpin adalah 

pribadi yang memiliki kecakapan khusus, dengan atau tanpa 

pengangkatan resmi dapat mempengaruhi kelompok yang dipimpinnya, 

untuk melakukan usaha bersama mengarah pada pencapaian sasaran-

sasaran tertentu.
46
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Kepemimpinan pada dasarnya berarti kemampuan menggerakkan, 

memberi motivasi dan mempengaruhi orang-orang yang bersedia 

melakukan tindakan-tindakan terarah pada pencapaian tujuan melalui 

tindakan keberanian mengambil keputusan mengenai hal-hal yang harus 

dilakukan.
47

 

Pemimpin adalah orang yang mampu menggerakkan, 

mempengaruhi, mengajak, mengarahkan, menasehati, menyuruh, 

membimbing, memerintah, melarang dan bahkan menghukum serta 

membina dengan maksud agar manusia sebagai media manajemen mau 

bekerja dalam rangka mencapai tujuan administrasi secara efektif dan 

efisien yang diridhoi oleh Allah. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

kepemimpinan sedikitnya mencakup tiga hal yang paling berhubungan 

yaitu adanya pemimpin dan karakteristiknya, adanya pengikut serta 

adanya situasi kelompok tempat pemimpin dan pengikut berinteraksi.
48

 

Di dalam lingkungan organisasi, kepemimpinan terjadi melalui dua 

bentuk yaitu kepemimpinan formal (formal leadership) dan 

kepemimpinan informal (informal leadership). Kepemimpinan formal 

terjadi apabila dilingkungan organisasi jabatan otoritas formal dalam 

organisasi tersebut diisi oleh orang-orang yang muncul dan berpengaruh 

terhadap orang lain karena kecakapan khusus batau berbagai sumber yang 
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dimilikinya dirasakan mampu memecahkan persoalan organisasi serta 

memenuhi kebutuhan dari anggota organisasi yang bersangkutan. 

2. Hukum Mengangkat Pemimpin Dalam Hukum Positif 

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 Pasal 4 disebutkan bahwa kekuasaan pemerintahan negara dipegang 

oleh presiden yang dalam melakukan kewajibannya presiden dibantu oleh 

wakil presiden. Kemudian di dalam pasal 8 pula menyebutkan : 

a. Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat 

melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh 

Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.  

b. Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya 

dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat 

menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua 

calon yang diusulkan oleh Presiden. 

c. Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, 

atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya 

secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar 

Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara 

bersamasama. Selambatlambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis 

Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih 

Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan 

Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan 

partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya 
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meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum 

sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya. 

Dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 4 di 

atas, dapat dilihat bahwa posisi seorang Presiden dan Wakil Presiden ini 

sangatlah penting, karena sebuah negara tidak dapat berjalan dengan baik 

tanpa adanya pemegang kekuasaan yaitu presiden. Bahkan di dalam pasal 

8 menggambarkan bahwa tidak boleh ada kekosongan sama sekali 

terhadap jabatan presiden dan wakil presiden ini. Jika jabatan ini kosong 

harus segera digantikan, dari sini dapat disimpulkan bahwa jabatan 

Presiden dan Wakil Presiden merupakan jabatan yang penting dan wajib 

keadaannya. 

3. Syarat-Syarat Menjadi Pemimpin 

Syarat-syarat menjadi pemimpin secara umum ada beberapa pendapat 

diantaranya sebagai berikut : 

a. Menurut Stogdill dalam bukunya personal Factor Assoiated With 

Leadership mengatakan bahwa pemimpin itu harus mempunyai 

kelebihan itu 
49

: 

1) Kapasitas meliputi kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan 

berbicara dan kemampuan menilai 

2) Ilmu pengetahuan yang luas 

3) Tanggung jawab, mandiri, berinisiatif, tekun, ulet, percaya diri, 

agresif dan punya hasrat untuk unggul 
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4) Partisipasi aktif, memiliki sosialibilitas tinggi, mampu bergaul, 

kooperatif atau suka bekerja sama, mudah menyesuaikan diri, 

punya rasa humor 

5) Status meliputi kedudukan, sosial ekonomi, yang cukup tinggi, 

populer, tenar. 

b. Menurut John D. Millet dalam bukunya Management In The Public 

Service mengatakan bahwa seorang pemimpin harus mempunyai sifat 

kepemimpinan, sifat tersebut sebagai berikut :
50

 

1) Kemampuan untuk melihat organisasi secara keseluruhan 

2) Kemampuan untuk mendelegasikan wewenang 

3) Kemampuan untuk memerintahkan kesetian 

4) Kemampuan untuk membuat keputusan 

Kesimpulan dari pendapat diatas bahwa untuk menjadi pemimpin 

diperlukan kemampuan untuk melihat organisasi secara keseluruhan, 

bisa mendelegasikan wewenang, bisa membuat pengikutnya setia 

serta dapat membuat keputusan. 

c. Menurut Abdul Sani mengemukakan adanya beberapa syarat yang 

harus dimiliki oleh seorang pemimpin supaya dalam memimpin 

bawahannya lebih efektif yaitu :
51
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1) Kemampuan pengawasan dalam kedudukan atau pelaksanaan 

fungsi-fungsi manajemen, terutama pengarahan dari pengawasan 

pekerjaan orang lain. 

2) Kebutuhan akan prestasi dalam pekerjaan, mencakup pencarian 

tanggung jawab dan keinginan untuk sukses. 

3) Kecerdasan, mencakup kebijaksanaan, pemikiran, kreatif dan daya 

pikir. 

4) Ketegasan atau kemampuan untk membuat keputusan-keputusan 

dan memecahkan masalah-masalah dengan cakap dan tepat. 

5) Kepercayaan diri atau pandangan terhadap dirinya sebagai 

kemampuan untuk menghadapi masalah-masalah. 

d. Menurut Ordway Tead yang dikutip oleh Kartini Kartono dalam 

bukunya Pemimpin dan Kepemimpinan mengemukakan bahwa syarat 

seorang pemimpin harus mempunyai 10 sifat yaitu : 

1) Energi jasmani dan mental dalam artian pemimpin memiliki 

tenaga jasmani dan rohani yang luar biasa yaitu mempunyai daya 

tahan, keuletan, kekuatan atau tenaga yang istimewa yang 

tampaknya tidak pernah akan habis. 

2) Kesadaran akan tujuan dan arah yaitu pemimpin tersebut memiliki 

keyakinan yang tangguh akan kebenaran dan kegunaan dari semua 

perilaku yang dikerjakan, pemimpin tersebut tahu kemana arah 

yang akan ditujunya, serta memberikan manfaat bagi diri sendiri 

maupun kelompok yang dipimpinnya. 
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3) Antusiasme dalam melakukan pekerjaan dan tujuan yang akan 

dicapai itu harus sehat, berarti, bernilai, memberikan harapan-

harapan yang menyenangkan, memberikan sukses dan 

menimbulkan semangat serta spirit. 

4) Keramahan dan kevcintaan ialah pemimpin yang mempunyai rasa 

kasih sayang, cinta, simpati, tulus, disertai keadaann berkorban 

bagi pribadi bawahannya. 

5) Integritas ialah pemimpin harus mempunyai sifat terbuka, 

kejujuran, ketulusan hati serta sejiwa dan perasaan dengan 

bawahannya. 

6) Penguasaan teknis, pemimpin harus mempunyai kemahiran teknis 

tertentu, agar pemimpin tersebut mempunyai kewibawaan dan 

kekuasaan untuk memimpin kelompoknya. 

7) Ketegasan dalam pengambilan keputusan adalah pemimpin harus 

dapat mengambil keputusan secara tepat, tegas dan cepat, sebagai 

hasil dari kearifan dan pengalamannya. 

8) Kecerdasan adalah kemampuan pemimpin untuk melihat dan 

memahami dengan mengerti sebab dan akibat kejadian, 

menemukan hal-hal yang pokok dan cepat menemukan cara 

penyelesaiannya dalam waktu singkat. Kecerdasan dan originalitas 

yang disertai dengan imajinasi tinggi dan rasa humor, dapat 

dengan cepat mengurangi ketegangan dan kepedihan-kepedihan 
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tertentu yang disebabkan oleh masalah-masalah sosial yang gawat 

dan konflik-konflik ditengah masyarakat. 

9) Keterampilan mengajar ialah pemimpin harus mampu menuntun, 

mendidik, mengarahkan, mendorong dan menggerakkan 

bawahannya untuk berbuat sesuatu yang baik. 

10) Kepercayaan adalah pemimpin harus memiliki kepercayaan 

kepada bawahannya. 

Kesimpulan dari pendapat diatas bahwa untuk menjadi seorang 

pemimpin diperlukan syarat-syarat dan sifat-sifat kepemimpinan 

dimana seorang pemimpin harus mempunyai energi dan jasmani yang 

sehat serta mampu melihat organisasi secara keseluruhan sehingga apa 

yang dibutuhkan organisasi dapat terlihat oleh pemimpin dengan 

demikian tujuan organisasi dapat tercapai. 

Di Negara Indonesia pemimpin tertinggi adalah presiden, syarat untuk 

menjadi presiden tertuang dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 

Pasal 5 mengenai pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden. Yang 

mana calon Presiden dan Calon Wakil Presiden harus memenuhi 

syarat sebagai berikut : 

1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;  

2) Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah 

menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri;  

3) tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan 

tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;  
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4) mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan 

kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden;  

5) bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia;  

6) telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang 

memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;  

7) tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan 

dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya 

yang merugikan keuangan negara;  

8) tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;  

9) tidak pernah melakukan perbuatan tercela;  

10) terdaftar sebagai Pemilih;  

11) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah 

melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun 

terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan 

Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi; 

12) belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden 

selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;   

13) setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita 

Proklamasi 17 Agustus 1945;  

14) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena 
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melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 

(lima) tahun atau lebih;  

15) berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun; 

16) berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas 

(SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang 

sederajat;  

17) bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis 

Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang 

terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan  

18) memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan 

pemerintahan negara Republik Indonesia. 

4. Fungsi Pemimpin 

a. Fungsi Interpersonal (The Interpersonal Roles) 

Fungsi ini dapat ditingkatkan melalui jabatan formal yang dimiliki 

oleh seorang pemimpin dan antara pemimpin dengan orang lain. 

Fungsi interpersonal terbagi menjadi 3, yaitu : 

1) Sebagai Simbol Organisasi (Figurehead). Kegiatan yang dilakukan 

dalam menjalankan fungsi sebagai simbol organisasi umumnya 

bersifat resmi, seperti menjamu makan siang pelanggan. 

2) Sebagai Pemimpin (Leader).  

Seorang pemimpin menjalankan fungsinya dengan menggunakan 

pengaruhnya untuk memotivasi dan mendorong karyawannya 
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untuk meningkatkan prestasi kerja sehingga tujuan organisasi 

dapat tercapai dengan maksimal. 

3) Sebagai Penghubung (Liaison).  

Seorang pemimpin juga berfungsi sebagai 

penghubung dengan orang diluar lingkungannya, disamping ia 

juga harus dapat berfungsi sebagai penghubung antara manajer 

dalam berbagai level dengan bawahannya. 

b. Fungsi Informasional (The Informational Roles) 

Seringkali pemimpin harus menghabiskan banyak waktu dalam urusan 

menerima dan menyebarkan informasi. Ada tiga fungsi pemimpin 

disini. 

1) Sebagai Pengawas (Monitor). Untuk mendapatkan informasi yang 

valid, pemimpin harus melakukan pengamatan dan pemeriksaan 

secara kontinyu terhadap lingkungannya, yakni terhadap bawahan, 

atasan, dan selalu menjalin hubungan dengan pihak luar. 

2) Sebagai Penyebar (Disseminator). Pemimpin juga harus mampu 

menyebarkan informasi kepada pihak-pihak yang memerlukannya. 

3) Sebagai Juru Bicara (Spokesperson). Sebagai juru bicara, 

pemimpin berfungsi untuk menyediakan informasi bagi pihak luar. 

c. Fungsi Pembuat Keputusan (The Decisional Roles) Ada empat fungsi 

pemimpin yang berkaitan dengan keputusan, yaitu : 

1) Sebagai Pengusaha (Entrepreneurial). Pemimpin harus mampu 

memprakarsai pengembangan proyek dan menyusun sumber daya 
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yang diperlukan. Oleh karena itu pemimpin harus memiliki sikap 

proaktif. 

2) Sebagai Penghalau Gangguan (Disturbance Handler). Pemimpin 

sebagai penghalau gangguan harus bersikap reaktif terhadap 

masalah dan tekanan situasi. 

3) Sebagai Pembagi Sumber Dana (Resource Allocator). Disini 

pemimpin harus dapat memutuskan kemana saja sumber dana 

akan didistribusikan ke bagian-bagian dari organisasinya. Sumber 

dana ini mencakup uang, waktu, perbekalan, tenaga kerja dan 

reputasi. 

4) Sebagai Pelaku Negosiasi (Negotiator). Seorang pemimpin harus 

mampu melakukan negosiasi pada setiap tingkatan, baik dengan 

bawahan, atasan maupun pihak luar. 

Organisasi yang berhasil dalam mencapai tujuannya serta mampu 

memenuhi tanggung jawab sosialnya akan sangat tergantung pada 

para manajernya (pimpinannya). Apabila manajer mampu 

melaksanakan fungsi-fungsinya dengan baik, sangat mungkin 

organisasi tersebut akan dapat mencapai sasarannya. 

Suatu organisasi membutuhkan pemimpin yang efektif, yang 

mempunyai kemampuan mempengaruhi perilaku anggotanya atau 

anak buahnya. Jadi, seorang pemimpin atau kepala suatu organisasi 

akan diakui sebagai seorang pemimpin apabila ia dapat mempunyai 
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pengaruh dan mampu mengarahkan bawahannya ke arah pencapaian 

tujuan organisasi Henry Mintzberg.
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