
24

BAB III

KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Kepemimpinan

Kepemimpinan kata dasarnya adalah pemimpin yang berarti : 1) orang

yang memimpin, 2) petunjuk: buku petunjuk atau pedoman.1 Sedangkan dalam

istilah Islam pemimpin dikonotasikan dengan kata khalifah, amir atau imamah.

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 berkembang menjadi " titel atau gelaran

bagi pemimpin tertinggi masyarakat Muslim sebagai gelar yang berlabel agama".2

Imamah berarti yang menjadi pemimpin, yang menjadi suri teladan atau

contoh yang harus diikuti atau yang mendahului3 dan Amir mempunyai arti

pemimpin ( Qaid Zaim ) dan dalam kamus Inggris diartikan dengan orang yang

memerintah, komandan, kepala dan raja.4 Sedangkan 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.5 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

1 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional,
Jakarta ; Balai Pustaka, 2001, Cet. I, h., 874

2 J. Suyuti Pulungan, Fiqih Siyasah; Ajaran dan Pemikiran, Jakarta; PT.Raja Grafindo
Persada, Cet III, 1997, Ed. I h., 48-49

3 Lihat Ibid., h., 59
4 Ibid., h., 63
5 M. Dhiauddin Rais, Teori Politik Islam, Jakarta; Gema Insani Perss, 2001, Cet. I, h., 86
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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 hurup sin-lam dan tha

bermakna kekuatan dan paksaan yang berkenaan dengan kekuasaan meliter.

Keimamahan negara yang berasal dari imam ini dibagi menjadi 4 ( empat )

bagian yaitu :

1. Kepemimpinan yang mempunyai kekuasaan umum dan bekerja pada

bidang umum. Mereka dimaknai dengan sebutan menteri. Mereka

menerima kekuasaan untuk mengerjakan tugas-tugas yang tidak ditentukan

bentuknya.

2. Yang mempunyai kekuasaan umum dan bekerja di daerah - daerah khusus,

mereka dinamai dengan nama gubernur daerah. Mereka berwenang dalam

semua urusan yang ada di daerahnya yang menjadi tanggung - jawabnya.

3. Yang mempunyai kekuasaan khusus dan bekerja pada bidang regional

yang umum seperti Qadhi, komandan militer, kejaksaan, pengatur

perpajakan, pembagi sedekah.

4. Yang mempunyai kekuasaan khusus dan bekerja pada bidang khusus

seperti Qadhi daerah, komandan militer daerah, kejaksaan daerah,

pengatur perpajakan daerah, pembagi sedekah daerah.6

Secara hirearkis kepemimpinan negara meliputi hal-hal sebagai berikut ;

kementerian kegubernuran, kehakiman, kemiliteran, keuangan ditambah jabatan -

jabatan lain yang berada di setiap daerah, yaitu kehakiman daerah, keamanan

6 Lihat Ibid., h., 209-210
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daerah dan keuangan daerah. Kepemimpinan dipahami dalam dua pengertian

yaitu sebagai kekuatan untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang lain. Ada

tiga implikasi penting yang terdapat dalam kepemimpinan untuk mengarahkan

dan mempengaruhi aktifitis - aktifitas yang ada hubungannya dengan pekerjaan

para anggota kelompoknya yaitu : 1) kepemimpinan itu melibatkan orang lain

baik bawahan atau pengikutnya, 2) kepemimpinan melibatkan pendistribusian

kekuasaan antara pemimpin dan anggota kelompok secara seimbang,

3) adanya kemampuan untuk menggunakan berbagai kekuasaan yang berbeda -

beda untuk mempengaruhi tingkah laku pengikutnya.7

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.8 Sedangkan

kepemimpinan sendiri mempunyai arti perihal pemimpin : cara memimpin.9

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. Oleh karena itu kepemimpinan suatu proses dapat

dirumuskan sebagai berikut :

7 Imam Al-Mawardi, Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam, Ed.
I Cet. I, Jakarta; Gema Insani , 2000, h., 56

8 K.H. Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung S.Si, MM, Manajemen Syari’ah dalam
Praktik, Cet. I, Jakarta; Gema Insani Perss, 2003, h., 120

9 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op.Cit., h., 874
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L = F (l, f, s )

L = leadership I = leader s = situation

F = function f = follower

Apabila rumus tersebut diterjemahkan secara bebas :

K = f ( p, b, s )

Kepemimpinan K adalah berfungsinya ( f ), pemimpin ( p ), bawahan ( b ) di

dalam situasi tertentu.10

Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas terdapat butir -

butir pengertian pada hakikatnya memberikan makna antara lain :

1. Kepemimpinan adalah suatu yang melekat pada diri seseorang pemimpin

yang berupa sifat-sifat tertentu seperti kepribadian ( personality ),

kemampuan ( ability ), kesanggupan ( capability ).

2. Kepemimpinan adalah serangkaian kegiatan ( activity ) pemimpin yang

tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan posisi serta gaya atau prilaku

pemimpin itu sendiri.

3. Kepemimpinan adalah suatu proses antar hubungan atau interaksi antara

bawahan dan situasi.11

Kepemimpinan menurut Muhammad Ryaas Rasyid adalah sebuah

konsep yang merangkum berbagai segi dari interaksi pengaruh pemimpin dengan

pengikut dalam mengejar tujuan bersama.12

10 Wahjosumidjo, Kepemimpinan dan Motivasi, Jakarta; Ghalia Indonesia, 1987.Cet. III,
h., 25.

11 Lihat Ibid.,h., 26.
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Kepemimpinan mempunyai fungsi sebagai penggerak / dinamisator dan

koordinator dari sumber daya manusia, sumber daya alam dan semua dana, sarana

yang disiapkan oleh sekumpulan manusia yang berorganisasi.13 Jadi, pemimpin

menduduki fungsi kardinal14 dan sentral dalam organisasi, manajemen maupun

administrasi dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1:

Gambar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Manajemen adalah inti administrasi

Kepemimpinan adalah inti dari manajemen dan organisasi

12 Muhammad Ryass Rasyid, Makna Pemerintahan; Tinjauan dari Segi Etika dan
Kepemimpinan, PT. Mutiara Sumber Wijaya. 2000 Cet. I,  h., 95

13 Kartini kartono, Pemimpin dan Kepemimpinan ; apakah pemimpin abnormal itu. Ed. II.
Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2002. Cet.. 10.., h., 11

14 Kardinal diarikan sebagai pejabat tinggi Vatikan yang diangkat oleh Paus. Jadi, seorang
pemimpin mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dan paling penting, karena diangkat oleh
seorang Paus. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta; Departemen Pendidikan Nasional.2001,
Edisi Ketiga, Cet. I h., 508
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Jadi, kepemimpinan menduduki fungsi kardinal dan sentral dalam

organiasi, manajemen maupun administrasi.15

Kepemimpinan atau sering disebut dengan leadership adalah kemampuan

seseorang yaitu pemimpin atau leader untuk mempengaruhi orang lain yaitu yang

dipimpin / pengikutnya sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana

dikehendaki oleh pemimpin tersebut.16 Kepemimpinan terbagi dalam 2 bentuk

yaitu :

a. Formal ( pemimpin yang resmi )

b. Informal ( pemimpin yang tak resmi )

Formal atau pemimpin yang resmi adalah orang yang oleh organisasi atau

lembaga tertentu ditunjuk sebagai pemimpin, berdasarkan keputusan dan

pengangkatan resmi untuk memangku suatu jabatan dalam struktur organisasi

dengan segala hak dan kewajiban yang berkaitan dengannya dan untuk mencapai

sasaran organisasi. Pendekatannya lebih banyak bersumber dari atas. Pemimpin

formal ( formal leader ) ini lazimnya dikenal dengan istilah " Kepala "17.

Sedangkan pemimpin informal atau tak resmi adalah orang yang tidak

mendapatkan pengangkatan formal sebagai pemimpin, namun karena ia memiliki

sejumlah kualitas unggul, bisa mencapai kedudukan sebagai orang yang mampu

mempengaruhi kondisi psikis dan prilaku suatu kelompok atau masyarakat18 dan

15 Kartini Kartono, Op. Ci., h., 12
16 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada,

1994, Cet. 18, h., 80
17 EK. Imam Munawir, Asas – Asas Kepemimpinan dalam Islam, Surabaya; Usaha

Nasional, h., 94
18 Kartini Kartono, Loc. Cit.,h., 8-9
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mempunyai ruang lingkup tanpa batas - batas resmi karena kepemimpinan

demikian di dasarkan atas pengakuan dan kepercayaan masyarakat19 tidak nyata

terlihat dalam hirearkis, juga tidak terlihat dalam gambar.20

Dalam kalangan Islam maka kepemimpinan informal mendapat tempat

yang tersendiri dihati umat, misalnya dengan banyaknya ulama', Ustadz, dan

Zuama. Mereka memiliki pengikut yang tak kalah banyak jumlahnya dengan

pemimpin formal.21

Kadangkala dibedakan antara kepemimpinan sebagai kedudukan dan

kepemimpinan sebagai proses sosial. Sebagai kedudukan kepemimpinan

merupakan suatu kompleks dari hak-hak dan kewajiban - kewajiban yang dapat

dimiliki oleh seseorang atau suatu badan atau lembaga. Sedangkan sebagai suatu

proses sosial, kepemimpinan meliputi segala tindakan yang dilakukan seseorang

atau sesuatu badan yang menyebabkan gerak dari warga masyarakat.22 Adapula

yang disebut sebagai pemimpin abnormal yaitu dimana ia suka menonjolkan diri

sendiri, selalu mendesak - desakkan untuk menjadi pemimpin dengan kemauan

sendiri.23 Pemimpin yang demikian ini akan merusak atau membahayakan

lembaga atau organisasi sebab dia pasti akan :

1. Merusak iklim psikis yang baik.

2. Menurunkan produktivitas dan gairah kerja.

3. Menambah frustasi anggota.

19 Soerjono Soekanto, Loc. Cit., h., 319
20 EK.Imam Munawir, Loc Cit., h.,94
21 Lihat Ibid., H., 94
22 Soejono Soekanto, Op. Cit., h., 330-331
23 Kartini Kartono, Loc. Cit., h., 345
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4. Memperbanyak penderitaan lahir dan bathin.

5. Menimbulkan penderitaan neurosa dikalangan pengikutnya.

6. Menambah agresivitas anak buahnya.

7. Menimbulkan banyak konflik terbuka dan tertutup.

8. Menyebabkan banyak kerusakan sosial dan lain - lain.24

Kalau kita lihat selintas bahwasanya antara kepemimpinan dan menejer

mempunyai kesamaan karena antara kepemimpinan dan menejer diberi kesamaan

untuk mengatur bawahannya atau pengikutnya. Tetapi sebenarnya antara

kepemimpinan dan menejer mempunyai perbedaan yaitu: 1) pemimpin

memikirkan organisasi dalam jangka panjang, 2) pemimpin memikirkan

organisasi secara lebih lugas baik menyangkut kondisi internal, ekstemal maupun

kondisi global, 3) pemimpin mempengaruhi sampai diluar batas kekuasaannya, 5)

pemimpin mempunyai keterampilan politik untuk mengatasi konflik yang terjadi,

6) pemimpin berupaya untuk memperbaiki organisasinya.25

Jabatan pemimpin tidaklah menjadikan seseorang menjadi seorang

pemimpin sebab sesudah menjadi pemimpin sebuah kelompok, banyak yang harus

diperbuat agar seorang pemimpin diterima oleh anggota kelompok dan dapat

mempengaruhi prilaku kinerja mereka.

24 Lihat Ibid., h., 171
25 Veithzal Rivai, Loc.Cit., h., 27
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B.  Jenjang Kepemimpinan Negara

1. Presiden

Kekuasaan memang menggiurkan banyak orang. Banyak orang berupaya

sekuat tenaga dengan mengerahkan berbagai daya upaya untuk menjadi penguasa.

Tetapi, kekuasaan, sebagaimana dikatakan Ibnu Khaldun, mempunyai watak

otoriter dengan kecenderungan untuk menjadi penguasa tunggal. Di samping itu,

watak kekuasaan juga cenderung menimbulkan kemewahan.Karena adanya

berbagai bahaya itulah, maka menurut al-Ghazali dalam memilih penguasa

haruslah diutamakan seorang yang betul-betul terbaik dan paling faqih.

Sebagai sebuah agama yang tidak mengenal distingsi antara yang profan

(duniawi) dan yang transendental (ukhrawi), Islam pun mengatur masalah politik

dan kekuasaan. Dan pada perjalanan sejarahnya, teori politik yang pertama kali

muncul dalam Islam –sebagaimana yang ditegaskan Harun Nasution– adalah

tentang jabatan kepala negara. Terkait dengan jabatan kepala negara itu pula, Ibnu

Taimiyyah bahkan menyatakan bahwa menegakkan kekuasaan adalah salah satu

kewajiban agama yang penting. Hal itu karena agama juga bisa tegak dengan

adanya kekuasaan. Di samping itu, kepentingan umum masyarakat tidak akan

terwujud sempurna tanpa adanya sebuah organisasi yang mengaturnya. Dan

sebuah organisasi itu tentu memerlukan seorang pemimpin.

Substansi kepemimpinan politik dalam perspektif Islam merupakan sebuah

amanat yang harus diberikan kepada orang yang benar-benar “ahli”, berkualitas



33

dan memiliki tanggung jawab, adil, jujur dan bermoral baik. Islam tawarkan

dalam memilih seorang pemimpin agar dapat membawa umat kepada kehidupan

yang lebih baik, harmonis, dinamis, makmur, sejahtera dan tenteram.

Di samping itu, pemimpin juga harus orang yang bertakwa kepada Allah.

Karena ketakwaan ini sebagai acuan dalam melihat sosok pemimpin yang benar-

benar akan menjalankan amanah. Bagaimana mungkin pemimpin yang tidak

bertakwa dapat melaksanakan kepemimpinannya? Karena dalam terminologinya,

takwa diartikan sebagai melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi

segala larangan-Nya. Takwa berarti taat dan patuh serta takut

melanggar/mengingkari dari segala bentuk perintah Allah.

Sebagai kitab suci agama Islam yang mengandung perintah dan aturan dari

Allah, Alquran juga menyinggung masalah kepemimpinan. Dalam kisah

pengangkatan Thalut sebagai raja untuk berperang melawan Jalut yang direkam

oleh Alquran,segelintir masyarakat menolak Thalut untuk menjadi raja mereka

karena dianggap bukanlah dari kalangan orang kaya. Namun Thalut memang

layak menjadi pemimpin karena ia dianugerahi Tuhan kelebihan ilmu

pengetahuan dan jasmani. Pada akhirnya, memang Thalut pantas menjadi

pemimpin karena ia berhasil mengalahkan pihak agresor yang dipimpin oleh Jalut

Dari sinyalemen Alquran tersebut, kita bisa menilai bahwa faktor ilmu
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pengetahuan dan jasmani merupakan dua hal yang penting dalam memilih seorang

pemimpin yang baik.26

Sedangkan dalam khazanah yurisprudensi Islam klasik, Al-Mawardi

merupakan salah satu tokoh penting dalam merumuskan teori dan konsep yang

berkaitan dengan politik dan ketatanegaraan menurut Islam. Pada masterpiece-nya

yang bertitel Al-Ahkam as-Sulthaniyyah, Al-Mawardi menyatakan bahwa

kepemimpinan (imamah) dibentuk untuk tujuan menjaga agama dan mengatur

persoalan dunia. Karena itulah, bagi al-Mawardi membentuk sebuah pemerintahan

merupakan sesuatu yang wajib fardlu kifayah secara syara’ dan tidak hanya secara

rasional.

Pada proses pemilihan seorang imam, jika belum ada seorang pemimpin,

maka dibentuk terlebih dahulu dewan pemilihan (ahl al-ikhtiyar/ahlul aqdi wal

halli) dan ditentukan para kandidat pemimpin. Orang-orang yang menjabat dalam

dewan pemilihan harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu:

Dalam dunia politik modern, seorang pemimpin, khususnya kepala negara,

dipilih oleh sebuah kegiatan pemilihan umum (pemilu). Namun dalam kasus

kepala negara, ada juga beberapa negara modern yang tetap menggunakan sistem

monarki, seperti Inggris, Belanda, Belgia, Spanyol, Arab Saudi, Malaysia, dan

lain-lain. Dengan demikian, pemilihan kepala negara bukan berdasarkan

pemilihan umum oleh rakyat, tapi berdasarkan dinasti. Pada kasus negara yang

26 Ahmad bin Abd al-Halim bin Taimiyyah al-Harani, as-Siyasah asy-Syar’iyyah, (Beirut: Dar al-
Ma’rifah, tt), hal. 217.
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berbentuk monarki tersebut, kepala negara dibedakan dengan kepala pemerintahan

yang sering disebut dengan jabatan perdana menteri. Jabatan itulah yang

kemudian diperoleh dengan cara pemilihan umum yang melibatkan rakyat

banyak.

Di berbagai negara, konstitusi yang dimiliki pun berbeda-beda.

Persyaratan sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan itu diatur dalam

konstitusi masing-masing. Dalam kasus Indonesia sendiri, persyaratan sebagai

presiden yang notabene merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan

telah terdapat perubahan sejak terjadi amandemen Undang-undang Dasar 1945.

Jika sebelum ada amandemen tidak ada persyaratan kesehatan, maka setelah

terjadi amandemen terdapat persyaratan kesehatan tersebut. Sejak ada amandemen

UUD 1945 pula, tata cara pemilihan presiden di Indonesia ikut berubah.

Sebelumnya, presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

sebagai lembaga tertinggi negara. Kini setelah amandemen terjadi, MPR bukanlah

lembaga tertinggi negara, namun “turun kasta” menjadi lembaga tinggi negara

serta tidak lagi berhak untuk memilih. Selanjutnya, pemilihan presiden langsung

dilakukan oleh rakyat. Karena dipilih langsung oleh tangan rakyat langsung, maka

presiden pun lebih memiliki ikatan moral kepada rakyat yang memilihnya. Posisi

presiden lebih kuat secara politik karena bertanggung jawab langsung kepada

rakyat.27

27 Hakim Jabid Iqbal, “Konsep Negara Islam” dalam Mumtaz Ahmad (ed), Masalah-masalah
Teori Politik Islam, terj. Ena Hadi, (Bandung: Mizan, 1993), hal. 59.
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Pada proses pemilihan presiden di Indonesia saat ini, terdapat Komisi

Pemilihan Umum (KPU) sebuah lembaga yang bertugas menyeleksi calon-calon

presiden sebelum secara resmi bertarung dalam pemilihan umum. Salah satu poin

persyaratan yang sempat diwacanakan adalah bahwa calon presiden minimal

berpendidikan Strata 1. Hal ini pun menjadi banyak ditentang karena dianggap

pendidikan S1 bukanlah jaminan seseorang memiliki kualitas pemimpin yang

baik. Apalagi calon yang ada, seperti Megawati dan Gus Dur bukanlah orang yang

berpendidikan S1. Tak ayal, wacana itu pun akhirnya hanya berhenti sebagai

wacana belaka. Syarat minimal pendidikan yang berlaku akhirnya kembali lagi

kepada jenjang SLTA saja.

2. Bupati

Islam masuk ke ranah politik saat masa Orde Lama, akan tetapi partai

islam tersebut belum menunjukkan kinerjanya dengan baik. Pada tahun 1998

muncullah berbagai macam partai politik islam, itu berarti keinginan masyarakat

muslim untuk bisa berkecimpung di dunia politik mulai tumbuh, untuk

pemerintahan yang lebih baik juga. Akan tetapi pada kenyataanya partai islam

yang ada saat ini hanyalah sebagai label biasa, dengan sikap para kadernya yang

tidak memperlihatkan nilai-nilai islam. Banyaknya kasus-kasus yang menjerat

para kader partai islam tersebut membuat masyarakat tidak lagi mempercayakan

partai islam. Di kalangan Bupati terdapat beberapa Bupati dengan visi misi islami

seperti di Kabupaten Banjar, dengan konsep islam, pemerintahan tersebut berhasil

mengembangkan daerahnya dengan mengurangi tingkat kemiskinan rakyatnya.
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Rakyat yang sejahtera mengartikan bahwa kinerja dengan konsep islami memang

membawa kemaslahatan bagi setiap umat. Pemerintahan seperti itu yang mungkin

dapat mempertahankan atau bahkan menjungjung tinggi konsep islami dalam

penyelenggara negara yang diharapkan masyarakat Indonesia. Dengan begitu

kepemimpinan islam di Indonesia sedikit demi sedikit akan terangkat citranya

dengan kinerja yang baik dan benar.

3. Camat

Kecamatan. Seringkali suatu kata atau istilah sangat akrab sebutkan

dalam pembicaraan sehari-hari. Tetapi ternyata ketika kita dihadapi denga kondisi

menyebutkan makna, arti, definisi maupun pengertian dari suatu kata/istilah

tertentu, kita sering kesulitan untuk dapat memeberikan definisi, pengertian atau

arti dari kata/istilah tersebut dengan benar. Kekeliruan dalam memahami arti,

makna, serta definisi dari suatu kata/istilah dapat membuat kesalahan fatal dalam

memahami maksud dari kata/istilah tersebut secara mendasar.

Salah satunya adalah istilah kata "kecamatan". Apakah yang dimaksud

kecamatan itu adalah suatu wilayah demografi ataukah wilayah administratif?.

Ataukan, apakah kecamatan itu adalah kantor pemerintahan, atau suatu tempat

dari komunitas masyarakat yang menetap pada wilayah tertentu?. Ternyata cukup

menarik dalam membedah pengertian suatu kata/istilah yang mungkin saja

ternyata memberikan kesadaran kita bahwa arti/makna suatu kata/istilah yang

selama ini kita pahami adalah ternyata salah.
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4. Kepala Desa

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan

Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya, yaitu

sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang

jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan,

antara lain pengaturan kehidupan inasyarakat sesuai dengan kewenangan desa

seperti, pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan,

pembentukan Badan Usaha Milik Desa, dan kerja sama antar desa, urusan

pembangunan, antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana

prasarana fasilitas umum desa seperti, jalan desa, jembatan desa, irigasi desa,

pasar desa, dan urusan kemasyarakatan, yang meliputi pemberdayaan masyarakat

melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti, bidang

kesehatan, pendidikan serta adat istiadat.

C.  Perlunya pemimpin

Menurut Agama Sesui dengan defenisi yang sudah di jelaskan di atas

kepemimpinan islam sangatlah di butuhkan karena pemimpin yang sekarang ada

bukan hanya mengurusi duniawi saja agama juga harus diurusnya demi

kelangsungan ummat yang lebih baik yang diridhoi allah sebagai wakil dari nabi

Saw.dalam bahasa Ibn Khaldun pemimpin adalah pemimpin untuk seluruh kaum

muslimin diseluruh penjuru dunia,berdasarkan ijma’ sahabat, wajib hukumnya

mendirikan pemimpim setelah rosul wapatpemimpin ini wajib dia



39

Menurut Akal : kepemimpinan sangatlah perlu untuk memberikan

motivasi dan bekerja pada seseorang sehingga ia mau bekerja dengan ikhlas demi

tujuan organisasi secara efektif dan efesien. Memberikan motivasi adalah tugas

yang dilakukan oleh manejer dalam memberi aspirasi, semangat dan dorongan

kepada orang lain untuk bekerja lebih baik dan berprestasi.

D. Syarat - Syarat Pemimpin Dalam Islam

Syarat - syarat Pemimpin dalam islam berbeda - beda menurut para ulama

di antaranya yaitu : Ibnu Khaldun28 menyatakan ada 4 syarat yang harus

dipenuhi seorang imam atau pemimpin, al-Mawardi29 7 syarat, al-Ghazali 30 10

syarat, tetapi inti dalam persyaratan utama mereka memiliki persamaan yaitu ;

1. Berilmu ( kualifikasi ijtihad )

2. Mengetahui ilmu politik, perang dan administrasi.

3. Kondisi jiwa raga yang baik.

4. Berlaku adil dan berakhlak mulia.

5. Memiliki kualifikasi kepemimpinan yang penuh ( Muslim, laki-laki,

berakal, bebas ).31

28 Ibn Khaldun mempunyai nama lengkap adalah Abd al-Rahman bin Khaldun [ 732 H /
1332 M – 808 H / 1406 M ]. Pemikiran politiknya terdapat dalam karyanya yang terkenal ;
Mukadimat. Suyuti Pulungan, Loc. Cit., h., 217

29 al- Mawardi mempunyai nama lengkap adalah Abu Hasan Ali bin Muhammad bin
Habib al- Bishri al- Bagdadi al- Mawardi [ 367 H / 974 M – 450 H / 1058 M ], karyanya yang
terkenal dibidang politik dan tata negara ; al- Ahkam al- Sulthaniyaht, Lihat Ibid.

30 al- Ghazali mempunyai nama lengkap adalah Abu Hamid Muhammad al- Ghazali [ 450
H -1058 M / 505 H / 1111 M ]. Teori politiknya terdapat dalam karyanya ; Ihya Ulum al- Din, al-
Iqtisad wa al- I’tiqad dan al- Tibr al- Masbuq fi Nashihat al- Mulk. Lihat Ibid.

31 Dhiauddin Rais. Loc. Cit., h., 232-238
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Menurut al-Mawardi sebagaimana yang dikutif oleh Munawir Sjazali

bahwa beliau menerangkan syarat-syarat yang disepakati di atas, yaitu sebagai

berikut:

1. Memiliki ilmu pengetahuan yang memungkinkan mereka memilih siapa

yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi imam.

2. Wawasan yang memadai untuk mengatur kehidupan rakyat dan mengelola

kepentingan umum serta Memiliki kecakapan manajerial dan memahami

ilmu-ilmu administrasi dan manajemen dalam urusan duniawi.

3. Sehat pendengaran, penglihatan dan lisannya serta utuh anggota – anggota

tubuhnya.

4. Sikap adil dengan segala persyaratannya.32

Seperti yang telah dikutip oleh Didin Hafidhuddin dalam bukunya yang

berjudul  " Manajemen Syari'ah ", Syekh Muhammad Al-Mubaraq menyatakan

ada 4 syarat seseorang untuk bisa menjadi pemimpin yaitu :

1. Memiliki aqidah yang benar ( Aqidah Salimah ).

2. Memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas.

3. Memiliki akhlak yang mulia ( Akhlaqul karimah )

4. Memiliki kecakapan manajerial dan memahami ilmu-ilmu administrasi

dan manajemen dalam urusan duniawi.33

Inilah yang menjadi tolok ukur bagi kaum muslimin untuk memilih

menjadikan seorang pemimpin. Imam dalam keyakinan kaum syi'ah adalah suatu

32 H. Munawir Sjazali, MA, “Islam dan Tata Negara”, ( UI - Press, 1990).,  Ed V
33 Didin Hafidhuddin, Loc Cit., h., 131
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yang ma'sum (sakral). Pengangkatannya berdasarkan wasiat melalui nash syari'at

serta menempatkan pada posisi Nabi. Kedudukan imam dalam pandangan syi'ah

disamping berfungsi sebagai pemimpin spritual juga berfungsi sebagat pemimpin

politik.34 Begitulah syarat yang telah ditetapkan oleh para ahli pemerintahan, ini

disebabkan tanggung - jawab seorang pemimpin sangatlah besar baik itu tanagung

- jawab kepada manusia maupun tanggung-jawab kepada sang khaliq.

Seseorang imam atau pemimpin harus bertanggung - jawab terhadap umat

karena imam itu telah menduduki jabatannya / kekuasaannya melalui

pengangkatan rakyat yang memberikan kekuasaan untuk mengurus tanggung –

jawab kenegaraan. Dengan sendirinya imam harus dimintai pertanggung -

jawabannya atas jabatan yang telah didudukinya. Menurut para ulama tanggung -

jawab pemimpin adalah :

1. al-Bagdadi : apabila seorang imam menyimpang dari hukum yang ada

berarti kekuasaanya telah tercemar, dia harus meluruskan kesalahannya

dan haruslah memperbaikinya atau menggantikannya langsung dengan

yang lainnya. Pengambilan jalan seperti berlaku bagi para pemegang

tampuk kepemimpinan seperti qadhi dan berlaku pada pekerja lainnya.

Jika dia nienyimpang dari hukum, maka diberlakukan untuk meluruskan

kesalahannya demi mencapai kebaikan.

2. al-Ghazali : seorang sulthan yang zalim harus diingatkan dari segi

keabsahan kekuasaannya baik itu diberhentikan ataupun berhenti sendiri.

34 J. Suyuti Pulungan, Loc. Ci.,h., 61-62
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Secara sosiologis seorang pemimpin harus mempunyai sandaran –

sandaran kemasyarakatan atau social basic serta mencakup susunan masyarakat

serta cultural focus masyarakat yang bersangkutan. Sementara calon pemimpin

adalah orang yang dapat memimpin orang lain kearah pencapaian tujuan

organisasi dan dapat menjalin komunikasi antar manusia karena organisasi itu

selalu bergerak atas dasar interaksi antar manusia.35

Kepemimpinan umat adalah amanah yang tidak dapat lepas dari prinsip

akhlak faktor moral atau etika umat menentukan pembinaan kepemimpinan umat.

Sehubungan dengan itu, maka pada prinsipnya setiap pemimpin perlu memiliki

kelebihan tertentu dalam sifatnya sebagai berikut :

a. Beriman dan bertaqwa.

b. Kelebihan jasmani dan rohani.

c. Berilmu pengetahuan.

d. Berani.

e. Jujur.

f. Hikmah.

g. Memiliki akhlak mahmudah dan menghindari akhlak yang madzmumah.

h. Lapang dada.

i. Penyantun dan penyayang.

j. Ikhlas dan rela berkorban.36

35 Kartini Kartono, Loc. Cit., h., 190
36 Hamzah Ya’kub, Etika Islam Pembianaan Akhlakul Karimah  Suatu Pengantar,

Bandung; CV.Diponerogo, 1996, Cet. II, h., 165-167
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Apabila seorang pemimpin tidak dapat memberikan kenyamanan terhadap

masyarakat, apa lagi membuat hal-hal yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan

hadits, maka pemimpin yang demikian dapat saja dipecat dari kedudukannya

karena memiliki cacat dalam keadilannya alias fasiq, cacat terbagi dalam dua hal :

1. Pertama ( fisik karena syhawat ) terkait dengan tindakan organ tubuh, ia

dituntut untuk mengundurkan diri dari kepemimpinannya dan tidak layak

menjadi pemimpin, atau majlis akan mengangkat pemimpin yang baru.

2. Kedua terkait dengan keyakinan yang ditafsirkan dengan syubhat. Ia

menafsirkan syubhat tidak sesuai dengan kebenaran.37

Sementara apabila seorang pemimpin juga mempunyai hak atas

masyarakat yang dipimpinnya yaitu :

a. Hak untuk ditaati tidak memprovokasi rakyat untuk kepentingan

kelompok atau pribadinya sehingga menimbulkan kekacauan dan

kerusuhan.

b. Agar mereka mentaati undang-undang, berpegang dengannya dan

tidak  menimbulkan kerusakan dalam sistem atau aturan-aturannya.

c. Agar mereka membantunya dalam semua usaha kebaikan.

d. Agar mereka bersedia mengorbankan jiwa dan darah mereka dalam

mempertahankan dan membelanya.38

37 Shalahuddin Hamid, Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam, Pengantar Dr.
Masykur Hakim, Jakarta; Amissko, 2000, Cet., I, h., 184

38 Lihat Ibid., h., 188
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Mengenai tipe kepemimpinan dimana prilaku pemimpin dalam

pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dapat diidentifikasi dalam

gambar berikut :39

Partisipatif

P1

Konsultatif

P.2

Delegatif

P.3

Direktif

P.4

Gambar 2:

Lebih lanjut gambar diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tipe partisipatif adalah kontrol atas pemecahan masalah dan pengambilan

keputusan antara pemimpin dan bawahan dalam keadaan seimbang.

2. Tipe konsultatif adalah menggunakan komunikasi dua arah dan

memberikan suportif terhadap bawahan.

3. Tipe delegatif adalah pemimpin yang mendiskusikan masalah-masalah

yang dihadapi dengan bawahan dan selanjutnya mendelegasikan

pengambilan keputusan seluruhnya kepada bawahan.

4. Tipe direktif adalah ditandai adanya komunikasi satu arah. Pimpinan

membatasi peranan bawahan dan menunjukkan kepada bawahan apa,

kapan, dimana dan bagaimana sesuatu tugas harus dilaksanakan.

F. Manajemen dan Kepemimpinan

39 Wahjosumidjo, Loc. Cit., h., 102



45

Setiap manajemen membutuhkan pemimpin dan kepemimpinan. Tanpa

adanya hal itu, organisasi dan manjemen menjadi kacau dan tujuan tidak akan

tercapai. Manajemen adalah inti dari administrasi, sedangkan kepemimpinan

adalah inti dari manajemen. Banyak defenisi tentang manajemen yang telah

dikemukakan oleh para pakar di antaranya :

1. Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan

bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang - orang yang kearah

tujuan - tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata.

2. Manajemen adalah proses memimpin dan melancarkan pekerjaan dari

orang - orang yang teroganisir secara formal sebagai kelompok untuk

memperkuat tujuan yang diinginkan.

Menurut Imam Munawir mengemukakan 3 ( tiga ) kemahiran dasar yang

diperlukan bagi seorang pimpinan, yaitu :

1. Kemahiran tekhnis yang cukup untuk melakukan upaya daripada tugas

khususnya yang menjadi tanggung - jawabnya ( tekchnical skill ).

2. Kemahiran yang bercorak kemanusiaan yang cukup dalam bekerja dengan

sesamanya guna menciptakan keserasian kelompok yang efektif dan yang

mampu menumbuhkan kerjasama di antara anggota - anggota bawahan

yang ia pimpin     ( human skill ).

3. Kemahiran menyelami keadaan yang cukup untuk menemukan antara

hubungan dari berbagai faktor yang tersangkut dalam suasana itu, yang

bisa memberikan petunjuk kepadanya dalam mengambil langkah-langkah
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yang dimaksud, sehingga mencapai hasil yang maksimal bagi organisasi

secara keseluruhan (conceptual skill ).40

Dengan demikian maka nyatalah sudah, bahwa fungsi atau kegiatan

manajemen   ( planing, organizing, actuacting, controlling ) secara langsung

maupun tidak langsung selalu bersangkutan dengan unsur manusia. Planing dalam

manajemen adalah ciptaan manusia, organizing selain mengatur unsure-unsur lain

juga selalu menyangkut unsur manusia, actuating adalah proses penggerakan

manusia yang menjadi organisasi, sedangkan controlling diadakan agar

pelaksanan manajemen selalu dapat meningkatkan hasil kerjanya.

Dalam agama Islam segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar,

tertib dan teratur. Prosesnya harus diikuti dengan baik. Hal ini merupakan prinsip

utama ajaran Islam.41

G. Fungsi Kepemimpinan

Tujuan yang hendak dicapai itu dapat terlaksana dengan baik, maka

pemimpin dengan kepemimpinannya mempunyai fungsi yang sangat penting yaitu

memandu, menuntun, membimbing, membangun, memberi, atau membangunkan

motivasi - motivasi kerja, mengemudikan organisasi, menjalin jaringan

komunikasi yang baik, memberikan supervise / pengawasan yang efesien dan

membawa para pengikutnya kepada sasaran yang hendak dituju, sesuai dengan

ketentuan waktu dan perencanaan.42

40 Ibid., h., 204
41 Sondang P. Siagian MPA, Manajemen Abad 21, Jakarta; Bumi Aksara, 2000, Cet. h.,51
42 Kartini Kartono, Loc. Cit., h., 81
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Untuk mewujudkan keinginan yang hendak dicapai itu, maka

kepemimpinan  seorang pemimpin mempunyai metode atau cara sebagai berikut :

1. Cara otoriter dengan ciri - ciri umum sebagai berikut :

a. Pemimpin menentukan segala kegiatan kelompok secara sepihak.

b. Pengikut sama sekali tidak diajak untuk ikut serta merumuskan tujuan

kelompok dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.

c. Pemimpin terpisah dari kelompok dan seakan - akan tidak ikut dalam

proses interaksi di dalam kelompok tersebut.

2. Cara demokratis dengan ciri - ciri umum sebagai berikut :

a. Secara musyawarah dan mufakat pemimpin mengajak warga atau

anggota kelompok untuk ikut serta merumuskan tujuan - tujuan yang

hendak dicapai kelompok.

b. Pemimpin secara aktif memberikan saran dan petunjuk.

c. Ada kritik positif, baik dari pemimpin maupun pengikut - pengikutnya.

d. Pemimpin secara aktif ikut berpartisipasi di dalam kegiatan kelompok.

3. Cara - cara bebas dengan ciri-ciri umum sebagai berikut :

a. Pemimpin menjalankannya secara pasif.

b. Penentuan tujuan yang hendak dicapai kelompok diserahkan kepada

kelompok.

c. Pemimpin hanya menyediakan sarana yang diperlukan kelompok.
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d. Pemimpin berada di tengah - tengah kelompok, namun berperan

sebagai penonton.43

Menurut P.J.Bouman seperti yang telah dikutip oleh dalam bukunya yang

berjudul " Pengantar Sosiologi ” membedakan pimpinan dalam tiga kategori yaitu:

a. Pimpinan tradisional. Pemimpin ini berdasarkan diri pada kepercayaan dan

kebiasaan serta kepatuhan yang rela kepada pimpinan yang turun temurun.

b. Pimpinan rasional ( berdasarkan pertimbangan akal ) kepemimpinan dalam

sistem ini didasarkan pada sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat.

c. Pimpinan kharismatik. Pengesahannya sebagai pimpinan berdasarkan sifat

- sifat kecakapan - kecakapan sang pemimpin yang dapat menyebabkan

timbulnya kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan, kecakapan dan

sifat-sifatnya yang luar biasa itu. 44

43 Soerjono Soekanto, Loc. Cit., h., 326-327

44 D.A Wila Huky, Pengantar Sosiologi, Usaha Nasional, Surabaya, 1986, Ed. II, h., 186-
187 .


