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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut bahasa Ulil Amri artinya menyuruh, lawan kata dari melarang,

kemudian secara istilah berarti orang yang memerintah dan dapat diajak

bermusyawarah.’’1 Istilah ini terdiri dari dua kata yaitu; Ulu artinya pemilik dan

al-Amr artinya perintah atau urusan. Kalau kedua kata tersebut digabung, maka

artinya ialah pemilik kekuasaan. Pemilik kekuasaan di sini bisa bermakna Imam

dan Ahli al-Bait, bisa juga bermakna para penyeru ke jalan kebaikan dan pencegah

ke jalan kemungkaran, bisa juga bermakna fuqaha dan ilmuan agama yang taat

kepada Allah SWT.2 Ulil Amri Menurut Jabir bin Abdullah, Mujahid, Hasan al-

Bashri, Abu ‘Aliyah, Atha’ bin Ribah, Ibnu Abbas dan Imam Ahmad dalam salah

satu riwayatnya, adalah ‘’Ahli Al-Qur’an’’ yakni para Ulama. Demikian kata

Malik dan Dhahhaq. Sedangkan menurut Ibnu Kisan, Ulil Amri adalah ’’Ahli akal

dan ahli ilmu’’. Dan Bidhawi dalam tafsirnya menerangkan, bahwa Ulil Amri itu

adalah Amir (Komandan) dari pasukan dizaman Rasulullah SAW. Setelah Rasul

wafat, maka Ulil Amri itu pindah kepada para khalifah, dan kepala pasukan

perang.3

Adapun syarat untuk menjadi pemimpin, diantaranya pendapat ulama:

Al-Mawardi, tokoh utama dari kalangan Qadhi yang hidup pada abad

pertengahan menyebutkan syarat utama bagi seorang pemimpin yaitu;

1. Adil dalam arti yang luas,

2. Punya ilmu untuk dapat melakukan ijtihad di dalam menghadapi

persoalan-persoalan dan hukum,4

1 Abudin Nata, Kajian Tematik Al-Qur’an Tentang Kemasyarakatan, (Angkasa,
Bandung, 2008), hlm 103

2 Iqbal, Negara Ideal Menurut Islam, (Ladang Pustaka & Intimedia, Jakarta, 2002),  hlm
27

3 Abdul Halim Hasan , Tafsir al-Ahkam, (Kencana, Jakarta, 2006), hlm 284
4 Yusuf Musa, Politik dan Negara dalam Islam, (Al-Ikhlas, Surabaya, 1990), hlm. 59
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3. Sehat pendengaran, mata dan lisannya supaya dapat berurusan langsung

dengan tanggungjawabnya,

4. Sehat badan, sehingga tidak terhalang untuk melakukan gerak dan

melangkah cepat,

5. Pandai dalam mengendalikan urusan rakyat dan kemaslahatan umum,

6. Berani dan tegas membela rakyat dan menghadapi musuh,

7. Dari keturunan Quraisy.

Ibn Hisyam, ulama fiqih besar pada zamannya menyebut lima syarat

yang harus ada pada diri seorang pemimpin. Syarat ini lebih sederhana

dibandingkan dengan al-Mawardi, yaitu;

1. Dari kalangan Qurasy,

2. Baligh, merujuk pada sabda Nabi, ”Pena diangkat dari tiga golongan,

anak-anak sampai dewasa, orang gila sampai sembuh, dan orang tidur

sampai sadar”,5

3. Laki-laki, dasar yang digunakan adalah sabda Rasulullah, ”Tidak akan

beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang

perempuan”,

4. Muslim, karena Allah SWT berfirman ”Allah tidak akan memberikan jalan

kepada orang kafir untuk (menguasai) kaum mukmin” (Q.S. an-Nisa’ ayat

141),

5. Paling menonjol di dalam masyarakatnya, mengetahui hukum-hukum

agama, secara keseluruhan taqwa kepada Allah SWT, dan tidak diketahui

berbuat fasik.

Ibn Khaldun,6 seorang kritikus yang tajam dan pembangun sosiologi juga

mengetengahkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang yang

menduduki jabatan sebagai seorang imam (pemimpin) yaitu;

5 Ibid., hlm 60
6 Ibid., hlm 72
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1. Berilmu, karena ia menjadi pelaksana hukum Allah SWT. Ia harus

mujtahid dan tidak bertaklid.

2. Adil, pemimpin  adalah jabatan tertinggi, selain menduduki dan meliputi

jabatan keagamaan juga jabatan politik di tengah-tengah umat dan negara.

3. Punya kemampuan, adalah keberanian untuk menegakkan hukum dan

menghadapi musuh, ahli strategi dan pandai memobilisasi masyarakat, arif

dan peka terhadap keadaan serta kuat di dalam mengendalikan politik.

4. Sehat badan seperti selamat dari buta, bisu, tuli dan pekak serta selamat

dari cacat mental seperti gila dan hilang akal.

Disadari oleh Ibn Khaldun cacat fisik dan mental berpengaruh terhadap

aktivitas fisik dan berpikir serta menjalankan tugas yang semestinya diemban.

Sekiranya cacat sebagian saja, tetap mengurangi kesempurnaan sebagai seorang

pemimpin yang tingkat mobilitasnya tinggi. Maka Ibn Khaldun tetap pada

pendirinya yaitu memandang kurang memenuhi syarat bagi mereka yang

mempunyai cacat fisik untuk menjadi seorang pemimpin.

Penafsiran Ulil Amri menurut Ibnu Taimiyah dan Hamka berbeda dengan

Ulil Amri pada masa sekarang ini, menurut mereka ulil amri yang wajib ditaati

dan dipatuhi serta diteladani adalah pemimpin yang memiliki kapabilitas dan

faqih dalam ilmu agama, ia dapat melaksanakan amanah dengan baik sesuai

dengan syari’at Allah dan Rasulnya. Pemimpin seperti itulah yang wajib dipatuhi

dan akan berdosa jika melanggar perintah dan tidak menaatatinya.

Sedangkan pemimpin pada masa sekarang, jika dia mampu memilki semua

kriteria yang layak bagi seorang pemimpin maka ia pun wajib ditaati aturannya,

akan tetapi jika dia adalah seseorang yang lalai dan gemar bermaksiat dan telah

menzholimi rakyatnya maka rakyatnya hanya diberikan kewajiban untuk

mentaatinya sebatas hal-hal yang tidak melawan perintah Allah dan Rasul, jika
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perintah itu berlawanan dengan perintah Allah dan Rasul (Baca: korupsi, suap dan

lain-lain) maka rakyat tidak ada kewajiban untuk mematuhi perintahnya dan

pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang ia lakukan

pada rakyatnya.

B. Saran

Akhirnya, hanya kepada Allah lah tempat meminta, semoga apa yang

telah diteliti ini menjadi syafa’at di hari perhitungan kelak. Dan menjadi ilmu

yang bermanfaat juga hendaknya dikehidupan dunia. Melalui penelitian ini

penulis mengajak kita semua, khususnya Mahasiswa Ushuluddin, untuk

senantiasa mentadabburkan Al-Qur’an dan melakukan penelitian lebih lanjut. Tak

lupa penulis sampaikan bahwa penelitian ini bertujuan mengetahui hikmah/

kemukjizatan yang terkandung di dalam Al Qur’an, yang tujuan utamanya adalah

untuk menambah khazanah keimanan dan keilmuan kepada Allah Swt, rasul-

rasulnya dan kitab- kitabnya.

Tak lupa juga penulis sampaikan, bahwa tentunya penelitian ini banyak

sekali kekurangan dan kelemahan, karena itu penulis juga berharap atas kritik dan

saran dari pembaca


