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ABSTRAK 

Mishbahul Munir. Muhammad, 2018. Kepemimpinan Perempuan Dalam 

Bidang Politik (Studi Komparasi Pemikiran M. Quraish Shihab dan Ibnu Katsir). 

Skripsi, Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing Irma Rumtiyaning UH. M.Si 

Kata Kunci : Kepemimpinan, Perempuan, Politik, Komparasi. 

Dalam maalah kepemimpinan perempuan, para ulama memiliki dua 

pendapat yaitu memperolehkan dan melarang. Mayoritas ulama klasik melarang, 

sebaliknya mayoritas ulama kontemporer memperbolehkan dengan alasan 

kesetaraan. Berawal dari perbedaan pandangan ini penulis meneliti pemikiran M. 

Quraish Shihab dan Ibnu Katsir yang masing-masing mewakili ulama klasik dan 

kontemporer.  

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui kriteria pemimpin politik 

menurut M. Quraish Shihab dan Ibnu Katsir, (2) mengetahui kebolehan 

perempuan menjadi pemimpin politik menurut pandangan M. Quraish Shihab dan 

Ibnu Katsir. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Untuk memudahkan 

penelitian, metode yang digunakan adalah kualitatif-komparatif dengan 

membandingkan pemikiran M. Quraish Shihab dan Ibnu Katsir. Pendekatan yang 

digunakan ada dua pendekatan, yaitu filosofis dan politik.Penelitian ini bersifat 

kualitatif, yaitu pendekatan yang dilakukan setelah menganalisis suatu masalah, 

kemudian analisis itu ditarik sebuah kesimpulan. 

Dari beberapa penelitian yang telah penulis lakukan maka dapat diambil 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: Pertama, M. Quraish Shihab dan Ibnu 

Katsir kriteria kepemimpinan yang harus dipenuhi adalah beragama Islam atau 

beriman, adil dan amanat, serta kuat. M. Quraish Shihab menambahkan dengan 

syarat menjadi pemimpin haruslah memiliki empat sifat Nabi, yaitu ṣiddīq, 

amānah, faṭānah, dan tablīgh. Mereka berdua juga menjelaskan empat tipe 

kepemimpinan, yaitu otokratik seperti kepemimpinan Fir‟aun, paternalistik, 

karismatik, dan demokratik, seperti yang dicontohkan dalam perilaku 

Rasululullah, saw.. Kedua, kedua tokoh mempunyai pandangan yang sama sekali 

berbeda terutama dalam hal kebolehan perempuan dalam hal menjadi pemimpin 

politik dengan alasan masing-masing. Dapat disimpulkan bahwa kedua tokoh 

menggunakan cara pandang yang berbeda sehingga menghasilkan kesimpulan 

yang berbeda pula. M. Quraish Shihab memperbolehkan kepemimpinan 

perempuan sedangkan Ibn Katsir tidak memperbolehkan kepemimpinan 

perempuan dalam politik. 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah khalīfah Tuhan di muka bumi. Tugasnya 

memakmurkan bumi untuk kesejahteraan manusia. (Q.S. Al Baqarah [2]: 30, 

Hud [11]: 61). Teks-teks suci tersebut mengisyaratkan keharusan manusia 

untuk berpolitik. Al-Qurthubi menyatakan bahwa ayat dalam surah al-Baqarah 

ini menunjukkan keharusan manusia mengangkat pemimpin pemerintahan 

untuk mengatur tata kehidupan masyarakat, menegakkan hukum dengan benar 

dan mewujudkan keadilan serta hal-hal penting lain yang diperlukan bagi 

kehidupan bersama. Ini semua merupakan urusan-urusan politik.
1
 Dengan yang 

lebih luas, Quraish Shihab dalam “Tafsir al-Misbah” meletakkan arti pemimpin 

dalam peengertian pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan 

dan pembinaan.
2
 

Ada dua hal yang selalu menjadi perbincangan utama menyangkut 

persoalan ini. Pertama, siapa yang harus dipilih menjadi kepala Negara (al-

Imām) dan siapa yang berhak memilihnya. Para ulama menyebut kedua sebagai 

ahl al-bahlli wa al-„aqdi atau ahl al-ikhtiyār. Untuk kedua pertanyaan tersebut 

wacana politik Islam klasik lebih lanjut menyebutkan sejumlah persyaratan 

idealistic, dan seperti biasanya, ia muncul dalam pendangan yang beragam.
3
 

                                                           
1
 K.H. Husein Muhammad, Islam Agama Ramah Perempuan (Yogyakarta: LKS 

Yogyakarta, 2000), 163. 
2
 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur‟an, 

(Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. II, 425. 
3
  Husein, Agama Ramah, 165. 



 
 

 
 

Pemimpin yang ideal harus memiliki kriteria kemampuan memimpin, 

dapat dipercaya dan mempercayai orang lain, mencintai kebenaran dan mampu 

menegakkan hukum. Setidaknya ada dua pendapat mengenai kepemimpinan 

wanita dalam Islam. Pendapat pertama mangatakan bahwa wanita dalam Islam 

tidak bisa menjadi pemimpin dalam kehidupan publik, Sementara pendapat 

kedua menyatakan sebaliknya bahwa sejalan dengan konsep kemitrasejajaran 

yang diajarkan Islam maka wanita boleh menjadi pemimpin dalam masyarakat 

atau dalam kehidupan publik. 
4
 

Sebagai agama yang ajarannya sempurna, Islam mendudukkan laki-laki 

dan perempuan dalam posisi yang setara baik sebagai hamba („abd) maupun 

posisinya sebagai penguasa bumi (khalīfatullāh fi al-arḍ). Kepemimpinan 

perempuan menurut Islam diperbolehkan selama kepemimpinan itu baik dan 

bisa dipertanggungjawabkan. Namun Islam memberikan batasan terhadap 

perempuan disebabkan karena beberapa kendala kodrati yang dimilikinya 

seperti menstruasi, mengandung, melahirkan dan menyusui. Dimana hal itu 

menyebabkan kondisi perempuan saat itu lemah, sementara seorang pemimpin 

membutuhkan kekuatan fisik maupun akal. 

Menurut Fakhr al-Din al-Razi (w. 606 H), kelebihan laki-laki atas wanita 

meliputi dua hal, yaitu ilmu pengetahuan (al-„alīm) dan kemampuan fisik (al-

qudrah). Akal dan pengetahuan laki-laki menurutnya melebihi akal dan 

pengetahuan wanita. Oleh karenanya, untuk pekerjaan-pekerjaan keras laki-laki 

lebih pantas. Dengan redaksi yang berbeda, Muhammad Husain al-

                                                           
4
 M. AI-Fatih Suryadilaga, “Kepemimpinan Perempuan Sebagai Imam Shalat” dalam 

Hamim Ilyas, Perempuan Tertindas? Kajian Hadis Misoginis (Yogyakarta: TP, 2003), 270. 



 
 

 
 

Thabathaba‟i (w. 1981) mengemukakan dua hal yang senada. Laki-laki, 

menurutnya memiliki kelebihan dibanding dengan wanita dalam kekuatan 

intelektual, yang oleh karena itu laki-laki lebih tahan dan tabah dalam 

menghadapi tantangan hidup dan kesusahan. Sementara kehidupan kaum 

wanita adalah kehidupan yang dibangun atas sifat kelembutan dan kehalusan.
5
 

Harus diakui juga bahwa ada sementara „ulama (Syafi‟iyyah) yang 

menjadikan firman Allah dalam surat an-Nisa‟ ayat 34, Kaum laki-laki adalah 

pemimpin bagi kaum perempuan… sebagai bukti tidak bolehnya perempuan 

terlibat dalam persoalan politik. Karena, kata mereka kepemimpinan berada di 

tangan laki-laki, dan hak-hak berpolitik perempuan pun telah berada ditangan 

mereka. Pandangan ini bukan saja tidak sejalan dengan ayat di atas, tetapi juga 

tidak sejalan dengan makna sebenarnya yang di amanatkan oleh Alllah. 

Namun, pandangan seperti itu berlaku umum di kalangan para mufassir, 

tidak terkecuali ath-Thabari dan ar-Razi: laki-laki menjadi pemimpin bagi 

kaum perempuan, karena laki-laki diberikan beberapa kelebihan oleh Allah. 

Merka menafsirkan ayat tersebut sebagai landasan kongkret bahwa laki-laki 

adalah pemimpin bagi kaum perempuan, bukan hanya dalam lingkungan rumah 

tangga, melainkan juga dalam lingkup kehidupan yang lebih luas, termasuk 

dengah al-imāmah al-kubrā dan al-imāmah al-shughrā.
6
  

Dalam sebuah kisah, „Umar bin al-Khattab pernah melakukan ekspeksi 

pada rakyatnya di malam hari dan didapatinya ada seorang perempuan dan 

                                                           
5
 Phil. Sahiron Syamsuddin., Al-Qur‟an dan isu-isu komtemporer (Yogyakarta: UIN 

Sunan Kali Jaga), 336-337. 
6
  Nurjannah Ismail, Perempuan dalam Pasungan (Bias Laki-Laki dalam Penafsiran). 

(Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2003), 3-4. 



 
 

 
 

anaknya menderita kelaparan. Lalu „Umar bin al-Khattab bergegegas menuju 

Bait al-Māl untuk mengambil sekarung gandum dan dipikulnya sendiri untuk 

diberikan kepada wanita tersebut. Bahkan „Umar menolak orang/staffnya yang 

akan membantu memikulkan sekarung gandum tersebut. Karena ia khawatir 

terhadap adzab Allah kelak kemudian hari, karena ada rakyatnya yang 

mengalami kelaparan.
7
 

Banyak dalih yang dikemukakan oleh para penentang hak permpuan, 

baik dengan penafsiran ayat-ayat al-Qur‟an dan hadits Nabi saw. Maupun 

dengan menunjukkan beberapa hal yang berkaitan dengan perempuan yang 

mereka nilai sebagai kelemahan yang menghalangi mereka menyandang hak 

tersebut. 

Mereka, misalnya merujuk kepada ayat: 

           

“Lelaki dalah pemimpin-pemimpin perempuan” (QS. al-Nisa‟ [4]: 34). 

Mereka memahamainya bersifat umum, padahal memahami penggalan ayat 

diatas dalam arti khusus yakni kehidupan rumah tangga justru lebih sesuai 

dengan konteks uraian ayat, apalagi lanjutan ayat tersebut menegaskan sebab 

kepemimpinan itu, yakni antara lain karena lelaki berkewajiban menanggung 

biaya hidup istri/keluarga mereka masing-masing. 

Dalam ayat lain disebutkan: (  َوقَ ْرَن ِفي بُ ُيوِتُكن) (QS. al-Ahzab [33]: 33) 

sebagai perintah Allah kepada perempuan untuk tetap tinggal di rumah, tidak 

                                                           
7
 Departemen Agama RI, Tafsir Qur‟an Tematik (Kependudukan Dan Peran 

Perempuan). (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur‟an, 2009), 73. 



 
 

 
 

boleh keluar kecuali bila ada keperluan mendesak. Pendapat ini pun tidak tepat. 

Kalaulah ayat ini kita pahami ditujukan kepada semua perempuan bukan 

terbatas kepada istri-istri Nabi saw.sebagaimana diapahami oleh sebagian 

ulama itu sama sekali bukan berarti larangan terlibat dalam kegiatan 

kemasyarakatan, termasuk kegiatan politik.
8
 

Terlebih lagi, ayat tersebut tidak berarti bahwa mereka harus tinggal di 

dalam rumah secara mutlak. Semata-mata yang dimaksud adalah tinggal di 

dalam rumah selama tidak ada keperluan yang memaksa untuk keluar rumah. 

Dalilnya adalah yang disebutkan dalam Tafsir Ibnu Katsir, bahwa maksud 

firman Allah swt., “Dan hendaklah kamu tetap tinggal di dalam rumahmu.” 

Adalah kamu harus membiasakan diri tinggal di dalam rumah. Kamu tidak 

boleh keluar rumah tanpa keperluan yang dibenarkan syariat, seperti shalat di 

masjid dengan memenuhi segala persyaratannya. Sebagaimana Rasulullah saw 

bersabda: 

“Janganlah kalian cegah hamba-hamba perempuan Allah untuk 

mendatangi masjid-Nya dan hendaklah mereka keluar rumah tanpa 

memakai wewangian.”
9
 

Ayat sering dipakai untuk melegitimasi bahwa perempuan haruslah 

dirumah adalah al-Nisa‟ [4]: 34; 

                             

                             

                                                           
8
 M. Quraish Sihab, Perempuan (Tangerang: Lentera Hati, 2013), 378-379. 

9
 Dr. Muhammad Anis Qasim Ja‟far, Perempuan dan Kekuasaan (Menelusuri Hak Politik 

dan Persoalan Gender dalam islam) (Jakarta: Amzah, 2002),  52. 



 
 

 
 

                   

                         

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena 

Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas 

sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah 

menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita 

yang salehah, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri 

ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara 

(mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka 

nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, 

dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka 

janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. 

Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar". 

Bagi Quraish Shihab, ayat ini tidaklah mengenai kepemimpinan lelaki 

dalam segala hal (termasuk sosial dan politik) atas perempuan, melainkan 

kepemimpian lelaki atas perempuan dalam rumah tangga. Artinya 

menggunakan ayat ini sebagai larangan terhadap perempuan untuk memimpin 

dalam politik tidaklah tepat. Melihat konteks dan munasabah ayatnya yakni 

mengenai hubungan rumah tangga, tampaknya hal ini mendukung pendapat 

Quraish Shihab. Kemudian, dalam bukunya Wawasan al-Qur‟an mengatakan 

bahwa ada ayat lain yang justru memberikan tanda-tanda kebolehan 

kepemimpinan perempuan, yakni al-Tauabah: 71. Melalui teks ayatnya: kata, 

“sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain.”  

Berarti seorang perempuan bisa menjadi auliya‟ bagi lelaki. Kemudian ia 

menyebutkan bahwa arti kata auliyā‟ adalah pemimpin, pelindung dan 

penolong. Meski dalam penerjemahan Depag menggunakan kata penolong, 



 
 

 
 

menurut Quraish Shihab menganggap bahwa keluasan makna kata auliyā‟ 

tentu saja dapat berimplikasi pada arti kepemimpinan.
10

 

Demikian juga kepemimpinan tertinggi hanya dimiliki oleh kaum 

lelaki. Nabi bersabda tidaklah bahagia suatu kaum yang dipimpin oleh seorang 

wanita. Ungkapan Ibn Katsir tersebut sangat bias gender. Hal ini dapat dilihat 

dari anggapanya bahwa kaum wanita secara kodrati inferior dari kaum lelaki. 

Pernyataanya yang menyebutkan lelaki lebih utama dari perempuan (al-rajulu 

afḍalu min al-mar‟ah) dan lelaki lebih baik dari perempuan (al-rajulu khairun 

min al-mar‟ah). Atas dasar itu perempuan menurutnya tidak boleh menjadi 

pemimpin publik termasuk pemimpin politik (mulai kepala desa sampai 

dengan presiden).
11

 

         

Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas 

sebagian yang lain (wanita). Yakni karena kaum laki-laki lebih afḍal daripada 

kaum wanita, seorang lelaki lebih baik daripada seorang wanita, karena itulah 

maka nubuwwah (kenabian) hanya khusus bagi kaum laki-laki.  

Demikian pula seorang raja. Karena ada sabda Nabi Saw. yang 

mengatakan: 

 قَ ْوٌم وَلْو َأْمَرُهْم اْمرَأةَ َلْن يُ ْفِلَح 
Tidak akan beruntung suatu kaum yang urusan mereka dipegang oleh 

seorang wanita. Hadis riwayat Imam Bukhari melalui Abdur Rahman ibnu 

                                                           
10

 Farida, Kepemimpinan Wanita dalam al-Qur‟an (Thesis-Pascasarjana UIN Raden 

Intan, Lampung), 113. 
11

 Ibn Katsir, Tafsir al-Qur‟an al-‟Adzim, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), Juz I: 445. 



 
 

 
 

Abu Bak-rah, dari ayahnya. Demikian pula dikatakan terhadap kedudukan per-

adilan dan lain-lainnya.
12

 

Berawal dari perbedaan pandangan dari M. Quraish Sihab dan Ibnu 

Katsir, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi tentang peran wanita 

sebagai pemimpin dalam politik, sehingga mengangkat judul yaitu 

“Kepemimpinan Perempuan dalam Bidang Politik (Studi Komparasi 

Pemikiran M. Quraish Shihab dan Ibnu Katsir)” 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat 

dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaiamanakah kriteria pemimpin politik menurut M. Quraish Shihab dan 

Ibnu Katsir? 

2. Bangaimanakah kebolehan perempuan menjadi pemimpin politik menurut 

pandangan M. Quraish Sihab dan Ibnu Katsir? 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas, maka penulis akan menganalisa tentang 

konsep pemimpim perempuan dalam bidang politik menurut M. Quraish Sihab 

dan Ibnu Katsir. Analisa tersebut bertujuan untuk : 

1. Mengetahui kriteria pemimpin politik menurut M. Quraish Shihab dan 

Ibnu Katsir. 
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 Ibnu Katsir, Tafsir  Ibnu Kasir, diterj. Oleh Bahrun Abu Bakar (Bandung: Sinar Baru 

Algensindo, 2000), 104. 



 
 

 
 

2. Mengetahui kebolehan perempuan menjadi pemimpin politik menurut 

pandangan M. Quraish Shihab dan Ibnu Katsir. 

D. Manfaat Penelitian 

Melakukan penelitian terhadap pemikiran M. Quraish Shihab dan Ibnu 

Katsir tentang konsep pemimpin perempuan dalam bidang politik ini bisa 

memberikan manfaat, diantaranya yaitu: 

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan dan teori keilmuan khususnya di wilayah politik yang diperankan 

oleh perempuan dalam bidang Ilmu Al-Qur‟an dan Tafsir dan memberikan 

sumbangan keilmuan di bidang Tafsir secara umum. 

2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapakan dapat memberikan 

beberapa manfaat bagi almamater secara umum dan masyarakat akademisi 

khususnya. 

E. Kajian Pustaka 

Dalam mempermudah penulisan karya tulis ini, penulis terlebih dahulu 

membaca, memahami, dan menelaah beberapa karya tulisan yang berkaitan 

dengan pembahasan kepemimpinan wanita. Beberapa karya tulis tersebut 

diantaranya : 

Pertama, karya tulis ilmiah dari Endang S Anshori Membincangkan 

Feminisme di dalam buku tersebut menerangkan sesungguhnya hukum-hukum 

islam diturunkan kepada manusia dengan melihat sisi kemanusiaannya semata. 

Kalaupun sepintas ada perbedaan beban hukum, hal itu bukan berarti islam 



 
 

 
 

menomorsatukan pria dan menomorduakna perempuan, melainkan karena 

pengakuan terhadap perbedaaan secara fitrah telah dimiliki keduanya saat 

mereka diciptakan. Dan ini justru makin memperkuat keyakinan bahwa ajaran 

Islam sangat sesuai dengan sisi kemanusiaan manusia.
13

 

Kedua, skripsi yang berjudul “Kepemimpinan Perempuan (Telaah 

Kritis Pemikiran Husein Muhammad)” yang ditulis oleh Maghfiroh, mahasiswi 

Jurusan Ushuluddin STAIN Ponorogo tahun 2014. Di dalam karya tulis 

tersebut Maghfiroh menjelaskan biografi Husein Muhammad dan juga 

mengkritisi pandangan dari Husein Muahammad tetang kepemimpinan 

perempuan, mulai dari kepemimpinan permepuan dalam Negara sampai 

kepemimpinan perempuan dalam sholat. Dan di dalam karya tulis ini 

Maghfiroh menggunakan pendekatan kritik-apresiatif.
14

 

Ketiga, skripsi yang berjudul “Peran Perempuan Sebagai Pemimpin 

(Telaah Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia)” yang ditulis oleh Atina 

Ngabidah, mahasiswi Jurusan Ushuluddin STAIN Ponorogo tahun 2015. Di 

dalam karyanya, Atina terlebih dahulu menjelaskan apa itu hakikat perempuan 

dan  konsep kepemipinan perempuan, setelah itu selesai Atina menjelaskan 

biografi Siti Musda Mulia beserta pandangannya tentang peran perempuan 

sebagai pemimpin. Penelitian yang digunakan oleh Atina adalah metode 

deskriptif-analitis.
15
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 Endang S. Anshori, Membincangkan Feminisme  (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), 

107. 
14

 Maghfiroh, ”Kepemimpinan Perempuan (Telaah Kritis Pemikiran Husein 

Muhammad).” (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2014). 
15

 Atina Ngabidah, “Peran Perempuan Sebagai Pemimpin (Telaah Kritis Pemikiran Siti 

Musdah Mulia),” (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2015). 



 
 

 
 

Dari beberapa penelitian yang telah penulis sebutkan di atas terdapat 

beberapa kesamaan di dalam pembahasan yaitu mengenai kepemimpinan 

perempuan dalam politik. Namun, tidak membahas secara sepesifik mengenai 

pemikiran tokoh M. Quraish Shihab dan Ibn Katsir sehingga penulis merasa 

perlu untuk meneliti pemikiran-pemikiran beliau tentang kepemimpinan 

perempuan dalam ranah politik. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian ini di dalam operasionalisasinya berpedoman pada 

beberapa hal berikut:  

1. Jenis Penelitian 

Penelitian komparatif adalah penelitian yang bersifat 

membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan 

persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek 

yang di teliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. 
16

 

Jenis penelitian ini jika dilihat berdasarkan ruang lingkupnya maka 

penelitian ini merupakan penelitian agama, jika dilihat berdasarkan 

tempatnya maka penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library 

research), dan jika ditinjau dari tipe penelitian maka penelitian ini 

termasuk penelitian deskriptif, yaitu mendeskripsikan secara detail atas 

fenomena yang ada dengan memberikan penilaian terhadap fenomena 

tersebut sesuai dengan sudut pandang yang digunakan. Yaitu dengan cara 
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menghimpun sejumlah ayat dari berbagai surat yang sama-sama 

membicarakan satu masalah tertentu. Penelitian ini akan mendalami 

pemikiran Ibn Katsir dan M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat syura di 

dalam buku tafsir karya mereka, Tafir Ibnu Katsir dan Tafsir al-Mishbah. 

Pendekatan penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang 

akan melibatkan dua pendekatan. Yaitu pendekatan filosofi yang meneliti 

pemikiran Ibn Katsir dan M. Quraish Shihab khususnya pandangan 

mereka terhadap kepemimpinan perempuan dalam Islam. Pendekatan 

politik untuk melihat bagaimana aplikasi kepemimpinan perempuan dalam 

sistem politik Islam. 

2. Sumber Data dan Subyek Penelitian  

Sumber data merupakan subyek dari mana data diperoleh.
17

 Semua 

bahan yang digunakan mengacu kepada literatur kepustakaan. Sumber data 

primer (primary sources) dari penelitian ini ialah Tafsir Ibn Katsir dan 

Tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab, sedangkan sumber data 

sekunder (secondary sources) ialah semua data kepustakaan yang bisa 

digunakan untuk mendukung dalam pembahasan. 

3. Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini 

ialah teknik dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang 

sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 
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monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya 

catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi, 

peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, 

gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya 

misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. 

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi 

dan wawancara dalam penelitian kualitatif.
18

 Adapun dokumen yang 

digunakan di dalam penelitian ini ialah buku atau kitab karya Ibnu Katsir 

dan M. Quraish Shihab, dan buku-buku atau penelitian-penelitian yang 

membahas mengenai kedua tokoh tersebut. Menurut Guba dan Lincoln, 

dokumen merupakan sumber data yang stabil, kaya, dan mendorong. 

Selain itu, sumber data dapat digunakan sebagai bukti untuk suatu 

pengujian, bersifat alamiah, sesuai dengan konteks, dan mudah 

diperoleh.
19

 

4. Validitas Data  

Data-data yang diperoleh berupa buku-buku referensi merupakan 

data yang bersifat informatif/narasi. Oleh karena itu, uji validitas yang 

digunakan ialah Derajat Kepercayaan (Credibility) dengan menggunakan 

teknik triangulasi, sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi 
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yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lain 

dengan cara dibanding-bandingkan. Teknik triangulasi digunakan untuk 

menjaga keajegan pengamat dan agar pengamat dapat membandingkan 

data hasil dokumentasi untuk mencapai derajat kepercayaan. 

5. Analisis Data  

Metode analisis dalam penelitian ini ialah analisis interpretatif, 

yang akan menguraikan objek penelitian secara teratur sehingga bisa 

memberikan pemahaman terhadap sebuah pemikiran. Selanjutnya juga 

digunakan analisis komparatif untuk membandingkan kedua penafsiran 

tersebut. 

G. Sistematika Pembahasan 

Secara substantif, pembahasan dalam penelitian ini saling terkait antara 

satu bab dengan bab yang lainnya. Untuk mempermudah pembahasan, maka 

sistematika penulisan akan dibagi dalam beberapa bab sebagai berikut: 

Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, 

telaah pustaka, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua berisi tentang kriteria kepemimpinan politik, pengertian 

perempuan, dan kepemimpinan perempuan secara umum. 

Bab ketiga berisi tentang biografi M. Quraish Shihab serta pemikiran 

beliau tentang kepemimpinan perempuan dalam politik, dan biografi Imam Ibn 

Katsir serta pemikiran beliau tentang kepemimpinan perempuan dalam politik. 



 
 

 
 

Bab keempat berisi analisis terhadap data-data yang meliputi kriteria 

pemimpin menurut M. Quraish Shihab dan Ibn Katsir, persamaan dan 

perbedaan pandangan dari kedua tokoh yaitu M. Quraish Shihab dan Ibn 

Katsir, sehingga menghasilkan akar-akar yang saling timpang dari kedua 

tokoh. 

Bab kelima merupaka penutup berisi kesimpulan dan saran-saran dari 

pembahasan yang telah dipaparkan sehingga bisa menjadi bahan perbaikan di 

kemudian hari.  



 

 
 

BAB II 

KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM 

 

A. Kriteria Kepemimpinan Politik 

1. Pengertian Kepemimpinan 

Perkataan Pemimpin/Leader mempunyai macam-macam 

pengertian. Definisi mengenai pemimpin banyak sekali, yaitu sebanyak 

pribadi yang meminati masalah pemimpin tersebut. Karena itu 

kepemimpinan merupakan dampak interaktif dari faktor individu/pribadi 

dengan faktor situasi. Beberapa definisi dapat disebutkan dibawah ini: 

1) Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan 

kelebihan khususnya kecakapan kelebihan di satu bidang, sehingga dia 

mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama 

melakukan aktivitas-aktivitas tertentu, demi pencapaian satu atau 

beberapa tujuan. 

Jadi, pemimpin itu ialah seorang yang memiliki satu atau beberapa 

kelebihan sebagai predisposisi (bakat yang dibawa sejak lahir), dan 

merupakan kebutuhan dari satu situasi/zaman, sehingga dia 

mempunyai kekuasaaan dan kewibawaan untuk mengarahkan dan 

membimbing bawahan. 

2) Henry Pratt Fairchild menyatakan: pemimpin dalam pengertian luas 

ialah seorang yang mempimpin dengan jalan memprakarsai tingkah 

laku sosial dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisir atau 



 
 

 
 

mengontrol usaha/upaya orang lain, atau melalui prestise, kekuasaan 

atau posisi. 

Dalam pengertian yang terbatas, pemimpin ialah orang yang 

membimbing memimpin dengan bantuan kualitas-kualitas 

persuasifnya, dan akseptansi/penerimaan secara sukarela oleh para 

pengikutnya. 

3) John Gage Allee menyakatan: “Leader ... a guide; a conductor; a 

comander” (pemimpin itu ialah pemandu, penunjuk, penuntun, 

komandan). 

4) Pemimpin adalah pribadi yang memiliki kecakapan khusus, dengan 

atau tanpa pengangkatan resmi dapt mempengaruhi kelompok yang 

dipimpinnya, untuk melakukan usaha bersama mengarah pada 

pencapaian sasaran-sasaran tertentu.
20

 

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa 

kepemimpinan adalah kemampuan untuk menpengaruhi dan menggerakan 

orang lain untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan dalam organisasi 

diarahkan untuk mempengaruhi orang–orang yang dipimpinnya, agar mau 

berbuat seperti yang diharapkan ataupun diarahkan oleh orang yang 

memimpinnya. 

Jika diartikan kata pemimpin dalam bahasa indonesia “pemimpin” 

sering disebut penghulu, pemuka, pelopor, pembina, panutan, 

pembimbing, pengurus, penggerak, ketua, kepala, peruntun, raja, dan 
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sebagainya.
21

 Sedangkan istilah memimpin digunakan dalam konteks hasil 

penggunaan peran seseorang berkaitan dengan kemampuannya 

mempengaruhi orang lain dengan berbagai cara. 

Pemimpin adalah suatu lakon/peran dalam sistem tertentu, 

karenanya seseorang dalam peran formal belum tentu memiliki 

keterampilan kepemimpinan dan belum tentu mampu memimpin. Istilah 

kepemimpinan pada dasarnya berhubungan dengan keterampilan, 

kecakapan, dan tingkat pengaruh yang dimiliki seseorang, oleh sebab itu 

kepemimpinan bisa dimiliki oleh orang yang bukan pemimpin.
22

 

Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh 

oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan 

organisasi. Kepemimpinan atau leadership merupakan ilmu terapan dari 

ilmu-ilmu sosial, sebab prinsip-prinsip dan rumusanya diharapkan dapat 

mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan manusia.
23

 

Kepemimpinan bukan suatu yang istimewa, tetapi tanggung jawab, 

ia bukan fasilitas tetapi pengorbanan, juga bukan untuk berleha-leha tetapi 

kerja keras. Ia juga bukan kesewenang-wenangan bertindak tetapi 

kewenangan melayani. Kepemimpinan adalah berbuat dan kepeloporan 

bertindak. Pengertian kepemimpinan dapat dilihat dari berbagai sisi 

kepemimpinan itu sendiri, kepemimpinan mengandung dua segi, yaitu: 
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a. Pemimpin formal, orang yang secara resmi diangkat dalam jabatan 

kepemimpinannya, teratur dalam organisasi secara hirarki. 

Kepemimpinan formal ini disebut dengan istilah “kepala”. 

b. Pemimpin informal, yaitu kepemimpinan ini tidak mempunyai dasar 

pengangkatan resmi, tidak nyata terlihat dalam hirarki kepemimpinan 

organisasi.
24

 

Kepemimpinan secara luas meliputi proses mempengaruhi dalam 

menentukan tujuan organisasi, memotivasi prilaku pengikut untuk 

mencapai tujuan, memengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budaya. 

Selain itu juga mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa 

para pengikutnya, pengorganisasian dan aktivitas-aktivitas untuk mencapai 

sasaran, memelihara hubungan kerja sama dan kerja kelompok, perolehan 

dukungan kerja sama orang-orang diluar kelompok dan organisasi.  

Kepemimpinan terkadang dipahami sebagai kekuatan untuk 

menggerakkan dan memengaruhi orang. Kepemimpinan sebagai sebuah 

alat sarana, proses untuk membujuk orang agar bersedia melakukan 

sesuatu secara sukarela atau suka cita. Ada beberapa faktor yang dapat 

menggerakan orang yaitu ancaman, penghargaan, otoritas, dan bujukan. 

2. Macam-Macam Teori Kepemimpinan 

Teori kepemimpinan membicarakan bagaimana seorang menjadi 

pemimpin, atau bagaimana timbulnya seorang pemimpin. Beberapa teori 

kepemimpinan diantaranya sebagai berikut: 
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a. Teori Sifat 

Teori ini penekanannya lebih pada sifat-sifat umum yang 

dimiliki pemimpin, yaitu sifat-sifat yang dibawa sejak lahir. Menurut 

teori sifat, hanya individu yang memiliki sifat-sifat tertentulah yang 

bisa menjadi pemimpin. Teori ini menegaskan ide bahwa beberapa 

individu dilahirkan memiliki sifat-sifat tertentu yang secara alamiah 

menjadikan mereka seorang pemimpin. 

Sifat-sifat tertentu efektif di dalam situasi tertentu, dan ada pula 

sifat-sifat tertentu yang berkembang akibat pengaruh situasi organisasi. 

Sebagai contoh, sifat kreativitas akan berkembang jika seorang 

pemimpin berada di dalam organisasi yang flexible dan mendorong 

kebebasan berekspresi, dibandingkan di dalam organisasi yang 

birokratis. 

Menurut Darf menjelaskan tiga sifat penting yang harus 

dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu kepercayaan diri, kejujuran, dan 

integritas, serta motivasi. 

b. Teori Perilaku 

Teori ini lebih terfokus pada tindakan–tindakan yang dilakukan 

pemimpin daripada memperhatikan atribut yang melekat pada diri 

seorang pemimpin. Dasar pemikiran teori ini adalah kepemimpinan 

merupakan perilaku seseorang ketika melakukan kegiatan pengarahan 

suatu kelompok kearah pencapaian tujuan. 



 
 

 
 

c. Teori Situasional 

Teori ini mengatakan bahwa pembawaan yang harus dimiliki 

seorang pemimpin adalah berbeda-beda, tergantung dari situasi yang 

sedang dihadapi. Hersey dan Blanchard terfokus pada karakterisitik 

kematangan bawahan sebagai kunci pokok situasi yang menentukan 

keefektifan perilaku seorang pemimpin. Menurut mereka, bawahan 

memiliki tingkat kesiapan dan kematangan yang berbeda-beda 

sehingga pemimpin harus mampu menyesuaikan gaya 

kepemimpinannya, agar sesuai dengan situasi kesiapan dan 

kematangan bawahan. 

Faktor situasional yang berpengaruh terhadap gaya 

kepemimpinan tertentu adalah: 

1) Jenis pekerjaan dan kompleksitas tugas 

2) Bentuk dan sifat teknologi yang digunakan 

3) Norma yang dianut kelompok 

4) Ancaman dari luar organisasi 

5) Tingkat stress 

6) Iklim yang terdapat dalam organisasi 

Menurut Fread Fiedler “Kepemimpinan yang berhasil 

bergantung kepada penerapan gaya kepemimpinan terhadap situasi 

tertentu. Sehingga suatu gaya kepemimpinan akan efektif apabila gaya 

kepemimpinan tersebut digunakan dalam situasi yang tepat.” 

 



 
 

 
 

d. Teori Jalan-Tujuan 

Menurut teori ini, nilai strategis dan keefektifan seorang 

pemimpin didasarkan pada kemampuannya dalam menimbulkan 

kepuasan dan motivasi anggotanya dengan penerapan hadiah. Tugas 

pemimpin menurut teori ini adalah bagaimana bawahan bisa 

mendapatkan hadiah atas kinerjanya, dan bagaimana seorang 

pemimpin menjelaskan dan mempermudah jalan menuju hadiah 

tersebut. Pemimpin berusaha memperjelas jalur menuju tujuan yang 

diinginkan oleh organisasi sehingga bawahan tahu ke mana harus 

mengerahkan tenaganya untuk mencapai tujuan organisasi. Selain itu, 

pemimpin juga memberikan hadiah yang jelas bagi prestasi bawahan 

yang telah memenuhi tujuan organisasi sehinggan bawahan 

termotivasi. 

e. Teori Kelebihan 

Teori ini beranggapan bahwa seseorang akan menjadi 

pemimpin apabila ia memiliki kelebihan dari para pada pengikutnya. 

Pada dasarnya kelebihan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin 

mencakup 3 hal yaitu: 

“Kelebihan rasio, ialah kelebihan menggunakan pikiran, 

kelebihan dalam pengetahuan tentang hakikat tujuan dari organisasi, 

dan kelebihan dalam memiliki pengetahuan tentang cara-cara 

menggerakkan organisasi, dan pengambilan keputusan yang cepat dan 

tepat. 



 
 

 
 

Kelebihan Rohaniah, artinya seorang pemimpin harus mampu 

menunjukkan keluhuran budi pekertinya kepada bawahannya. Seorang 

pemimpin harus mempunyai moral yang tinggi karena pada dasarnya 

pemimpin merupakan panutan para pengikutnya. Segala tindakan, 

perbuatan, sikap dan ucapan hendaknya menjadi suri teladan bagi para 

pengikutnya. 

Kelebihan Badaniah, seorang pemimpin hendaknya memiliki 

kesehatan badaniah yang lebih dari para pengikutnya sehingga 

memungkinkannya untuk bertindak dengan cepat.” 

f. Teori Kharismatik 

Menyatakan bahwa, “Seseorang menjadi pemimpin karena 

mempunyai kharisma (pengaruh) yang sangat besar. Kharisma 

diperoleh dari kekuatan yang luar biasa. Pemimpin yang bertipe 

kharismatik biasanya memiliki daya tarik, kewibawaan dan pengaruh 

yang sangat besar. Pengaruh yang luar biasa ini dapat dilihat dari 

pengorbanan yang diberikan oleh para pengikut untuk pribadi sang 

pemimpin, sampai-sampai mereka rela untuk menebus nyawanya 

untuk sang pemimpin. Konsep kepemimpinan yang kharismatik ini 

banyak bersumber dari ajaran agama dan sejara Yunani Kuno.” Namun 

secara konseptual kepemimpinan kharismatik ini dalam pandangan 



 
 

 
 

ilmiah dipelopori oleh Robert House, yang meneliti pemimpin politik 

dan religius di dunia.
25

 

3. Tipe-Tipe Kepemimpinan 

Dalam upaya menggerakkan dan memotivasi orang lain agar 

melakukan tindakan – tindakan yang terarah pada pencapaian tujuan, 

seorang pemimpin memiliki beberapa tipe (bentuk) kepemimpinan. Tipe 

kepemimpinan sering disebut perilaku kepemimpinan atau gaya 

kepemimpinan. Berikut adalah tipe – tipe kepemimpinan yang luas dan 

dikenal dan diakui keberadaannya: 

a. Tipe Otokratik 

Tipe kepemimpinan ini menganggap bahwa kepemimpinan 

adalah hak pribadinya (pemimpin), sehingga ia tidak perlu 

berkonsultasi dengan orang lain dan tidak boleh ada orang lain yang 

turut campur. Seorang pemimpin yang tergolong otokratik memiliki 

serangkaian karakteristik yang biasanya dipandang sebagai 

karakteristik yang negatif. 

Menurut Hadari Nawawi “Pemimpin otoriter senang 

mempergunakan ungkapan dalam kehidupan sehari-hari dengan 

mengatakan: “kantor saya” atau “pegawai saya” dan lain-lain seolah-

olah organisasi atau anggota merupakan miliknya.” Ungkapan yang 

menyatakan milik itu merupakan manifestasi dari sikap berkuasa.  
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Jadi, seorang pemimpin yang otokratik ialah seorang pemimpin 

yang: 

1) Menganggap organisasi sebagai milik pribadi 

2) Mengidentikkan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi 

3) Menganggap bawahan sebagai alat semata – mata 

4) Tidak mau menerima kritik, saran, dan pendapat 

5) Terlalu tergantung kepada kekuasan formalnya 

Dalam tindakan penggerakkannya sering mempergunakan 

pendekatan yang mengandung unsur paksaan dan bersifat menghukum. 

b. Tipe Kendali Bebas (Laissez-Faire) 

Tipe kepemimpinan ini merupakan kebalikan dari tipe 

kepemimpinan otokratik. Dalam tipe ini sang pemimpin biasanya 

menunjukkan perilaku yang pasif dan seringkali menghindar diri dari 

tanggung jawab. Seorang pemimpin kendali bebas cenderung memilih 

peran yang pasif dan membiarkan organisasi berjalan menurut 

temponya sendiri. 

Sifat kepemimpinan pada tipe kendali bebas seolah – olah tidak 

tampak. Kepemimpinannya dijalankan dengan memberikan kebebasan 

penuh pada orang yang dipimpin dalam mengambil keputusan dan 

melakukan kegiatan menurut kehendak dan kepentingan masing – 

masing, baik perseorangan maupun kelompok-kelompok kecil. Disini 

seorang pemimpin mempunyai keyakinan bahwa dengan memberikan 



 
 

 
 

kebebasan yang seluas – luasnya terhadap bawahan maka semua 

usahanya akan cepat berhasil. 

c. Tipe Demokratik 

Yang dimaksud dengan tipe demokratik adalah tipe pemimpin 

yang demokratis, dan bukan karena dipilihnya si pemimpin secara 

demokratis. Tipe kepemimpinan di mana pemimpin selalu bersedia 

menerima dan menghargai saran, pendapat, dan nasehat dari staf dan 

bawahan, melalui forum musyawarah untuk mencapai kata sepakat. 

Untuk mencapai keefektifan organisasi, penerapan beberapa 

tipe kepemimpinan di atas perlu disesuaikan dengan tuntutan keadaan. 

Inilah yang dimaksud dengan kepemimpinan situasional. Untuk dapat 

mengembangkan tipe kepemimpinan situasional ini, seseorang perlu 

memiliki tiga kemampuan khusus yakni :  

1) Kemampuan analitis, kemampuan untuk menilai tingkat 

pengalaman dan motivasi bawahan dalam melaksanakan tugas. 

2) Kemampuan untuk fleksibel, kemampuan untuk menerapkan gaya 

kepemimpinan yang paling tepat berdasarkan analisa terhadap 

situasi. 

3) Kemampuan berkomunikasi, kemampuan untuk menjelaskan 

kepada bawahan tentang perubahan gaya kepemimpinan yang 

diterapkan. 

 

 



 
 

 
 

4. Jenis – Jenis Kepemimpinan 

Pada proses kepemimpinan setiap orang akan menghasilkan gaya 

yang umumnya berbeda satu sama lainnya. Gaya kepemimpinan bisa 

lalim, diktator ataupun seratus persen individualistik juga bisa mau bekerja 

sama, terbuka dan berdasarkan pemikiran sehat. 

Gaya kepemimpinan menjelaskan tentang bagaimana seseorang 

bertindak dalam konteks organisasi. Cara termudah untuk menggambarkan 

gaya kepemimpinan adalah dengan menggambarkan jenis organisasi atau 

situasi yang sesuai dengan gaya tertentu. 

Dari gaya gaya kepemimpinan tersebut, maka terciptalah beberapa 

jenis kepemimpinan. Sehubungan dengan itu penulis akan mencoba 

mengemukakan 6 tipe kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari : 

a. Demokratis 

Kepemimpinan demokratis adalah jenis  kepemimpinan 

dimana seorang  pemimpin memberikan wewenang secara luas kepada 

para bawahan. Jika ada permasalahan selalu mengikutsertakan 

bawahan sebagai suatu tim. Pemimpin memberikan banyak informasi 

tentang tugas serta tanggung jawab para bawahannya. 

b. Otokratis 

Jenis kepemimpinan seperti ini akan tampak seperti dictator. 

Segala pembagian tugas dan tanggung jawab dipegang oleh si 

pemimpin yang otoriter tersebut, sedangkan para bawahan hanya 

melaksanakan tugas yang telah diberikan. Gaya ini ditandai dengan 



 
 

 
 

kebergantingan pada yang berwenang dan menganggap bahwa 

bawahan hanya akan melakukan sesuatu jika diperintah... Umumnya 

gaya kepemimpinan seperti ini dilaksanakan pada negara-negara yang 

menganut asas komunis. 

c. Partisipatif 

Kepemimpinan dengan jenis seperti ini dipakai untuk 

memotifasi bawahan melalui pelibatan dalam pengambilan keputusan. 

Pemimpin mengharapkan agar karyawan mampu bekerja sama dalam 

pencapaian tujuan. Gaya kepemimpinan seperti cocok dilakukan pada 

perusahaan dimana keputusan harus dilaksanakan bersama.  

d. Birokratis 

Jenis kepemimpinan seperti ini adalah gaya yang patuh 

terhadap peraturan. Para pemimpin dengan gaya kepemimpinan 

birokratis menganggap bahwa segala kesulitan akan dapat diatasi jika 

setiap orang mematuhi peraturan. Suatu sistem adalah hal yang mutlak 

ada pada gaya kepemimpinan seperti ini. Jika dikaitkan dengan dunia 

bisnis, gaya kepemimpinan yang umumnya menggunakan cara 

kepemimpinan birokratis adalah para birokrat yang berada pada 

perusahaan Negara. 

e. Permisif 

Pemimpin yang mempunyai jenis kepemimpinan permisif akan 

selalu berkeinginan untuk membuat setiap orang yang berada dalam 



 
 

 
 

kelompok puas. Jenis kepemimpinan seperti ini menganggap bahwa 

bila orang-orang merasa puas dengan diri mereka sendiri dan orang 

lain, maka dengan demikian organisasi akan berfungsi. Pemimpin 

yang permisif menginginkn agar setiap orang merasa senang dalam 

organisasi. 

f. Bebas 

Tipe kepemimpinan ini pada dasarnya berpandangan bahwa 

anggota organisasinya mampu mandiri dalam membuat keputusan 

atau mampu mengurus dirinya masing-masing, dengan sedikit 

mungkin pengarahan atau pemberian petunjuk dalam merealisasikan 

tugas pokok masing-masing sebagai bagian dari tugas pokok 

organisasi. 

Jenis kepemimpinan seperti ini pada umumnya merupakan 

seseorang pemimpin yang berusaha mengelak atau menghindar dari 

tanggung jawab, sehingga apabila terjasi kesalahan atau 

penyimpangan, dengan mudah dan tanpa beban mengatakan bukan 

kesalahan atau tanggung jawabnya karena bukan keputusannya dan 

tidak pernah memerintahkan pelaksanaanya. 

5. Kepemimpinan Dalam Islam 

Dalam, Islam kepemimpinan identik dengan istilah khalīfah yang 

berarti wakil. Pemakaian kata khalīfah setelah Rasulullah SAW sama 

artinya yang terkandung dalam perkataan “amīr” atau pengusaha. Oleh 



 
 

 
 

karena itu kedua istilah dalam bahasa Indonesia disebut sebagai pemimpin 

formal. 

Selain kata khalīfah disebut juga ūlī al-amr yang satu akar dengan 

kata amīr sebagaimana di atas. Kata ūlī al-amr merupakan yang tertinggi 

dalam masyarakat islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat al-

Nisa ayat 59 yang berbunyi: 

                        

                           

             

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.
26

 

Setiap kepemimpinan selalu menggunakan power atau kekuatan. 

Kekuatan yang dimaksud dalam hal ini adalah kemampuan seseorang 

dalam mempengaruhi orang lain.
27

 Kemampuan pemimpin untuk membina 

hubungan baik, komunikasi dan interaksi dengan para bawahan dan 

seluruh elemen perusahaan. Kemampuan adalah persyaratan mutlak bagi 

seorang pemimpin dalam membina komunikasi untuk menjalankan 

perusahaan sehingga akan terjadi kesatuan pemahaman. 
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Selain itu dengan kemampuan kepemimpinan akan memungkinkan 

seseorang pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya agar mereka mau 

menjalankan segala tugas dan tanggung jawab dengan jujur, amanah, 

ikhlas, dan profesional.
28

 

Dalam Islam sendiri di dalam sejarah mengalami pasang surut pada 

sistem kepemimpinannya. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman 

pemimpinnya terhadap masa depan mengenai bagaimana mengatur strategi 

dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh umat dalam segala posisi 

kehidupan untuk menentukan langkah sejarah. Untuk itu kepemimpinan 

sangatlah mempengaruhi bagi kesejahteraan umat, apakah akan mencapai 

suatu kejayaan atau bahkan suatu kemunduran. Karena bukan rahasia 

umum lagi bahwa Islam pernah mencapai suatu masa kejayaan ketika 

abad-abad perkembangan awal Islam. 

Dalam Islam seseorang yang menjadi pemimpin haruslah 

memenuhi enam persyaratan, yaitu:
29

 

a. Mempunyai kekuatan, kekuatan yang dimaksudkan disini adalah 

kemampuan dan kapasitas serta kecerdasan dalam menunaikan tugas-

tugas. 

b. Amanah, yakni kejujuran, dan kontrol yang baik. 

c. Adanya kepekaan nurani yang dengannya diukur hak-hak yang ada. 

d. Profesional, hendaknya dia menunaikan kewajiban-kewajiban yang 

dibebankan padanya dengan tekun dan profesional. 
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e. Tidak mengambil kesempatan dari posisi atau jabatan yang sedang 

didudukinya. 

f. Menempatkan orang yang paling cocok dan pantas pada satu-satu 

jabatan. 

6. Kepemimpinan Politik 

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata politik sebagai 

“segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya) mengenai 

pemrintahan negara atau terhadap negara lain”. Juga dalam arti “kebijakan, 

cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani satu masalah)‟. 

Dalam kamus-kamus bahasa Arab modern, kata politik biasanya 

diterjemahkan dengan kata siyāsah. Kata ini terambil dari akar kata sāsa-

yasūsu yang biasa diartikan mengemudi, mengendalikan, mengatur, dan 

sebagainya. Dari akar kata yang sama ditemukan kata sūs yang berarti 

penuh kuman, kutu atau rusak. 

Dalam Al-Qur‟an tidak ditemukan kata yang terbentuk dari akar 

kata sāsa-yasūsu, namun ini bukan berarti bahwa Al-Qur‟an tidak 

menguraikan soal politik. 

Uraian Al-Qur‟an tentang politik secara sepintas dapat ditemukan 

pada ayat-ayat yang berakar kata ḥukm. Kata ini pada mulanya berarti 

“menghalangi atau melarang dalam rangka perbaikan”. Dari akar kata 

yang sama terbentuk kata ḥikmah yang pada mulanya berarti kendali. 



 
 

 
 

Makna ini sejalan dengan asal makna kata sāsa-yasūsu-sais-siyāsat, yang 

berarti mengemudi, mengendalikan, pengendali dan cara mengendalikan.
30

 

Dalam melakukan kajian terkait dengan kepemimpinan, perlu 

adanya pembedaan yang signifikan antara kepemimpinan yang bersifat 

struktural atau administratif, dengan kepemimpinan yang lebih mengarah 

pada kepemimpinan politik. Oleh Karena itu perlu ditegaskan kembali 

dalam penelitian ini bahwa selain harus memahami pengertian tentang 

kepemimpinan, harus dipahami pula pengertian tentang kepemimpinan 

politik. 

Pada dasarnya kepemimpinan menjadi bagian dari kekuasaan, 

tetapi tidak sebaliknya. Mirip dengan kekuasaan, kepemimpinan 

merupakan suatu hubungan antara pihak yang memiliki pengaruh dan 

orang yang dipengaruhi, dan juga merupakan kemampuan menggunakan 

sumber pengaruh secara efektif. Berbeda dengan kekuasaan yang terdiri 

atas banyak jenis sumber pengaruh, kepemimpinan lebih menekankan 

pada kemampuan menggunakan persuasi untuk mempengaruhi pengikut. 

Selain itu, tidak seperti kekuasaan yang belum tentu menggunakan 

pengaruh untuk kepentingan bersama pemimpin maupun para 

pengikutnya. 

Oleh karena itu,  kepemimpinan politik juga berbeda dengan elit 

politik, karena seperti yang dikemukakan oleh Pareto, elit ialah orang-

orang yang memiliki nilai-nilai yang paling dinilai tinggi dalam 
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masyarakat, seperti prestise, keyakinan, ataupun kewenangan, memiliki 

kekuasaan politik berbeda dengan memiliki kepemimpinan politik, karena 

dua hal, yaitu jenis sumber pengaruh yang digunakan dan tujuan 

penggunaan pengaruh. 

Sebutan politik dalam kepemimpinan politik menunjukkan 

kepemimpinan berlangsung dalam suprastruktur politik (lembaga-lembaga 

pemerintahan), dan yang berlangsung dalam infrastruktur politik (partai 

politik dan organisasi kemasyrakatan). Oleh karena itu, pemimpin politik 

juga berbeda dengan kepala suatu instansi pemerintahan karena yang 

terakhir ini lebih menggunakan kewenangan dalam mempengaruhi 

bawahannya. Tidak seperti kepala suatu instansi yang cenderung 

menggunakan hubungan-hubungan formal dan impersonal dalam 

menggerakkan bawahannya, pemimpin politik lebih menggunakan 

hubungan-hubungan informal dan personal dalam menggerakkan 

pengikutnya untuk mencapai tujuan tertentu.
31

 

Akan tetapi, orang yang secara formal menjadi elit politik atau 

kepala suatu instansi dapat saja memainkan peranan sebagai pemimpin 

politik kalau memenuhi karakteristik kepemimpinan tersebut. 

Penyelenggara politik dan pemerintahan yang sukses biasanya orang yang 

dapat menggunakan berbagai tipe penggunaan sumber pengaruh sesuai 

dengan konteks dan jenis permasalahan. 
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Selain itu, kepemimpinan politik juga dapat dipahami dalam tiga 

perspektif: 1) kepemimpinan sebagai pola perilaku. 2) kepemimpinan 

sebagai kualitas personal. 3) kepemimpinan sebagai nilai politik. Sebagai 

pola perilaku, kepemimpinan terkait sekali dengan kemampuan untuk 

mempengaruhi orang lain dalam mengupayakan tujuan yang diharapkan. 

Kepemimimpinan politik dituntut untuk mampu mempertahankan 

konstituen politik dengan baik, bahkan mampu memunculkan dukungan-

dukungan politik yang signifikan, mampu mengelola potensi konflik yang 

ada dengan baik dan efektif, mampu memotivasi anak buah dan 

konstituennya dengan baik, sehingga senantiasa optimis dan mampu 

bangkit dari keterpurukan. Di samping itu, ia juga dituntut untuk mampu 

bersosialisasi dan berkomunikasi dengan segmen manapun, mampu 

memberi contoh dan mendorong suatu proses pendidikan dan pencerahan 

politik, mampu menghadirkan proses sirkulasi elite di dalam organisasi 

secara sehat, dan mampu mendudukkan orang-orangnya di posisi-posisi 

strategis di lembaga-lembaga politik kenegaraan yang ada. kepemimpinan 

politik juga harus selaras dengan nilai-nilai demokrasi yang substansial. 

Seorang pemimpin politik harus paham benar etika politik, sehingga 

proses dan dinamika politik berjalan secara beradab.
32
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B. Perempuan dan Perannya dalam Islam 

1. Pengertian Perempuan 

Perempuan secara etimologis berasal dari kata empu yang artinya 

dihargai. Kata wanita dianggap berasal dari bahasa Sansekerta, dengan 

dasar kata wan yang berarti nafsu, sehingga kata wanita mempunyai arti 

yang dinafsui atau merupakan objek nafsu. Jadi secara simbolik mengubah 

penggunaan kata wanita ke perempuan adalah megubah objek menjadi 

subjek. Tetapi dalam bahasa Inggris wan ditulis dengan kata want atau 

men dalam bahasa  Belanda,  wun  dan  schen  dalam  bahasa  Jerman.  

Kata tersebut mempunyai arti like, wish, desire, aim. Kata want dalam 

bahasa Inggris bentuk lampaunya wanted. Jadi, wanita adalah who is being 

wanted (seseorang yang dibutuhkan) yaitu seseorang yang diingini.
33

 

Para ilmuan seperti Plato, mengatakan bahwa perempuan ditinjau 

dari segi kekuatan fisik maupun spiritual, mental perempuan lebih lemah 

dari laki-laki, tetapi perbedaan tersebut tidak menyebabkan adanya  

perbedaan dalam bakatnya. Sedangkan gambaran tentang perempuan 

menurut pandangan yang didasarkan pada kajian medis, psikologis dan 

sosial, terbagi atas dua faktor, yaitu faktor fisik dan psikis. Secara biologis 

dari segi fisik, perempuan dibedakan atas perempuan lebih kecil dari laki-

laki, suaranya lebih  halus, perkembangan tubuh perempuan terjadi lebih 

dini, kekuatan perempuan tidak sekuat laki-laki dan sebagainya. 

Perempuan mempunyai sikap pembawaan yang kalem, perasaan 
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perempuan lebih cepat menangis dan bahkan pingsan apabila menghadapi 

persoalan berat. 
34

 

Sementara Kartini Kartono mengatakan, bahwa perbedaan 

fisiologis yang alami sejak lahir pada umumnya kemudian diperkuat oleh 

struktur kebudayaan yang ada, khususnya oleh adat istiadat, sistem sosial-

ekonomi serta pengaruh pendidikan.
35

 

Kalangan feminis dalam konsep gendernya mengatakan, bahwa 

perbedaan suatu sifat yang melekat baik pada kaum laki-laki maupun 

perempuan hanya sebagai bentuk stereotipe jender. Misalnya, perempuan 

itu dikenal lemah lembut, kasih sayang, anggun, cantik, sopan, emosional, 

keibuan, dan perlu perlindungan. Sementara laki-laki dianggap kuat, keras, 

rasional, jantan, perkasa, galak, dan melindungi. Padahal sifat-sifat 

tersebut merupakan sifat yang dapat dipertukarkan. Berangkat dari asumsi 

inilah kemudian muncul berbagai ketimpangan diantara laki-laki dan 

perempuan. 

Seorang tokoh feminisme, Broverman mengatakan bahwa manusia 

baik laki-laki maupun perempuan diciptakan mempunyai ciri biologis 

(kodrati) tertentu. Manusia jenis laki-laki adalah manusia yang berkumis, 

memiliki dada yang datar, memiliki penis, memiliki jakala (Jawa: kala 

menjing) dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat 

reproduksi seperti, rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi 

telur, memiliki vagina, mempunyai alat menyusui (payudara), mengalami 

                                                           
34

 Murtadlo Muthabari, Hak-Hak Wanita dalam Islam (Jakarta: Lentera, 1995), 108-112. 
35

 Kartini Kartono, Psikologi Wanita Mengenal Gadis Remaja dan Wanita Dewasa 

(Bandung: Mandar Maju, 1984), 4. 



 
 

 
 

haid dan menopause. Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada 

manusia jenis laki-laki dan perempuan selamanya dan tidak bisa ditukar. 
36

 

Secara eksistensial, setiap manusia mempunyai harkat dan  

martabat yang sama, sehingga secara asasi berhak untuk dihormati dan 

diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya. Secara mendasar, 

Hak Asasi Manusia meliputi, hak untuk mendapatkan keselamatan fisik, 

hak untuk mendapatkan keselamatan keyakinan, hak akan keselamatan   

keluarga, hak akan keselamatan milik pribadi serta hak akan keselamatan 

pekerjaan atau profesi. Kelima hak tersebut merupakan hak dasar yang 

harus dimiliki oleh setiap orang.
37

 

2. Peran Perempuan Dalam Rumah Tangga 

a. Hak Perempuan dalam Rumah Tangga 

Jika dicermati lebih lanjut terdapat beberapa hak-hak 

perempuan dalam rumah tangga, diantaranya : 

1) Mahar 

2) Nafkah 

3) Keadilan dalam poligami 

4) Diperlakukan dengan baik 

5) Hak untuk mendapatkan warisan 

b. Kewajiban Perempuan dalam Rumah Tangga 
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Sedangkan beberapa kewajiban perempuan dalam berumah 

tangga diantaranya: 

1) Kewajiban menjadi istri yang sholihah 

2) Kewajiban menundukkan pandangan 

3) Kewajiban menutupi aurat 

4) Kewajiban perempuan untuk berbicara lembut kepada laki-laki 

yang bukan suaminya. 

5) Kewajiban perempuan untuk tetap berada di rumah
38

 

C. Kepemimpinan Perempuan 

Para jumhūr ulama berbeda-beda pendapat tentang posisi atau 

kedudukan perempuan sebagai pemimpin, ayat-ayat atau hadis yang mereka 

gunakan sebagai hujjah bahkan sama. Ada ulama yang melihat bahwa 

kepemimpinan suatu negara hanya terbatas untuk kaum lelaki tanpa 

perempuan, karena lelaki dianggap mempunyai kelebihan dalam mengatur, 

berpendapat, kekuatan jiwa, dan tabiatnya. Adapun perempuan kebanyakan 

lemah lembut. Pemimpin dan kepemimpinan dalam islam punya rujukan 

naqliyah, artinya ada isyarat-isyarat al-Qur‟an yang memperkuat perlu dan 

pentingnya kepemimpinan dalam sistem sosial.
39

 

Sedangkan berbicara mengenai perempuan dalam al-Qur‟an 

mengharuskan kita untuk memulai dari awal tentang bagaimana al-Qur‟an 
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memposisikan perempuan. Wacana kepemimpinan dalam prespektif Islam 

berakar dari hasil penafsiran surat al-Nisa‟ [4] ayat 34 yang berbunyi : 

                             

                             

                   

                         

Artinya : Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan karena allah 

telah melebihkan sebagian mereka(laki-laki) atas sebagian yang lain 

(perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan 

sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang saleh 

ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya 

tidak ada oleh karena allah telah memelihara mereka.
40

 

Ayat ini banyak ditafsirkan secara tekstual sehingga terkesan sarat akan 

bias gender dan juga seringkali dijadikan legitimasi atas superioritas laki-laki. 

Dalam tafsir mutaqaddimin seperti karangan ibnu katsir misalnya, kata 

“qawwāmūn” pada ayat ini ditafsiri dengan pemimpin, penguasa, hakim dan 

pendidik bagi perempuan hal ini karena kelebihan (faḍal) yang dimiliki laki-

laki, karena alasan ini jugalah menurut ibnu katsir nubuwwah dan 

kepemimpinan hanya dikhususkan untuk laki-laki.
41

 

Rasyid Ridha dalam Tafsir al-Manār mengartikan kata pemimpin 

dalam ayat tersebut sebagai bimbingan dan penjagaan. Selanjutnya ia 

mengemukakan kelebihan laki-laki atas perempuan, karena ada dua sebab, fiṭrī 

dan kasbī. Sebab fiṭrī (bawaan) sudah ada sejak penciptaan. Menurutnya, 
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perempuan sejak penciptaannya diberi fiṭrah untuk mengandung, melahirkan, 

dan mendidik anak. Sedangkan laki-laki semenjak penciptaan sudah diberikan 

kelebihan kekuatan dan kemampuan, menurutnya akibat kesempurnaan laki-

laki itu tentu akan berdampak kelebihan kasbī yaitu laki-laki telah mampu 

berinovasi dan berusaha di segala bidang.
42

 

Dari pendapat di atas dapat dikatakan bahwa kepemimpinan hanya ada 

pada kaum lelaki maka dialah penanggung jawab, pendidik, pengatur, 

penguasa dan lain-lain yang semakna atas istri atau perempuan dalam rumah 

tangga. Dan istri atau perempuan adalah pihak yang dikuasai dan dipimpin, 

pria mempunyai superioritas dan perempuan inferioritas. Sebab laki-laki 

diciptakan Allah swt. sebagai pemimpin bagi urusan perempuan, penjaga atas 

kehormatannya, dan pemenuh kebutuhan nafkah ruhaniah dan badaniah. 

Sementara Nasaruddin Umar, seorang cendekiawan muslim 

kontemporer yang menyatakan bahwa tidak ada satupun dalil, baik dari al-

Qur‟an maupun hadis yang melarang kaum perempuan aktif di dunia politik. 

Hal ini merupakan hak yang dimiliki oleh seorang perempuan untuk terjun ke 

dalam bidang politik baik sebagai pejabat atau pemimpin negara. Fakta sejarah 

mengungkapkan bahwa perempuan-perempuan di sekitar Nabi terlibat aktif 

dalam dunia politik. Nasaruddin Umar juga menegaskan bahwa laki-laki dan 

perempuan sama-sama memiliki fungsi sebagai khalifah di muka bumi yang 

akan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya di hadapan Allah swt.
43

 

                                                           
42

 Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir Al-Manār (Kairo: Dār al-Manār, 1367), Juz 5, 67. 
43

 Nasaruddin Umar,  Kodrat Perempuan dalam Islam (Jakarta: Fikahati Aneska, 2000), 

49. 



 
 

 
 

Adapun dalam tafsir al-Misbah M. Quraish Shihab menerangkan, 

bahwa sebelum ayat 34 ini, pada ayat 32 telah melarang berangan-angan serta 

iri menyangkut keistimewaan masing-masing manusia, baik pribadi maupun 

kelompok atau jenis kelamin. Keistimewaan yang dianugerahkan Allah itu 

antara laki-laki dan perempuan.  

Kini fungsi dan kewajiban masing-masing jenis kelamin, serta latar 

belakang ayat telah disinggung ayat ini dengan menyatakan bahwa: Para lelaki, 

yakni jenis kelamin laki-laki atau suami adalah qawwāmūn, pemimpin dan 

penanggung jawab atas para perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan 

sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka, yakni laki-laki 

secara umum atau suami telah menafkahkan sebagian dari harta mereka untuk 

membayar mahar dan biaya hidup untuk isteri dan anak-anaknya.
44

 

Kata (الراجل) adalah bentuk jamak dari kata (رجل) yang biasa 

diterjemahkan lelaki, walaupun Al-Qur‟an tidak selalu menggunakannya dalam 

arti tersebut. Banyak ulama‟ yang memahami kata al-rijāl dalam ayat ini dalam 

arti para suami. Seandainya yang dimaksudkan dengan kata “ lelaki‟‟ adalah 

kaum pria secara umum, maka tentu konsiderannya tidak demikian. Lebih-

lebih lagi lanjutan ayat tersebut dan ayat berikutnya secara amat jelas berbicara 

tentang para istri dan kehidupan rumah tangga. Ibn Asyur dalam tafsirnya 

mengemukakan satu pendapat yang amat perlu dipertimbangkan yaitu bahwa 

kata al-rijāl tidak digunakan oleh Bahasa Arab, bahkan bahasa Al-Qur‟an 
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dalam arti suami. Berbeda dengan kata (النساء) atau (مراءة) yang digunakan 

untuk makna Istri. Menurutnya Penggalan awal ayat di atas berbicara secara 

umum tentang pria dan perempuan dan berfungsi sebagai pendahuluan bagi 

penggalan kedua ayat ini, yaitu tentang sikap dan sifat isteri-isteri shalehah.
45

 

Kata (قوامن) adalah bentuk kata jama‟ dari kata qawwām yang terambil 

dari kata “qāma”. Kata ini berkaitan dengannya. Perintah shalat-misalnya juga 

menggunakan akar kata itu. Perintah tersebut bukan berarti perintah 

mendirikan shalat, tetapi melaksanakannya dengan sempurna, memenuhi 

segala syarat, rukun dan sunnah-sunnahnya. Seorang yang melaksankan tugas 

itu sesempurna mungkin berkesinambungan dan berulang ulang, maka dia 

namai qawwām. Ayat di atas menggunakan kata jamak yakni qawwāmūn 

sejalan dengan makna kata al-rijāl yang berarti lelaki banyak. Seringkali kata 

ini diterjemahkan dengan pemimpin. Tetapi, seperti terbaca dari maknanya di 

atas-agaknya terjemahan itu belum menggambarkan seluruh makna yang 

dikehendaki, Walau harus diakui bahwa kepemimpinan merupakan satu aspek 

yang dikandungnya atau dengan kata lain, dalam pengertian “Kepemimpinan” 

tercakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan dan 

pembinaan.
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BAB III 

BIOGRAFI DAN PANDANGAN QURAISH SHIHAB DAN IMAM IBNU 

KATSIR TENTANG KRITERIA KEPEMIMPINAN PEREMPUAN 

 

A. Biografi Quraish Shihab 

1. Latar belakang kehidupan 

Muhammad Quraish Shihab dilahirkan di Rapang, Sulawesi Selatan 

pada tanggal 16 Febuari 1944. Beliau dilahirkan dan dibesarkan dalam 

lingkungan keluarga muslim yang taat beragama. Ayahnya bernama 

Abdurrahman Shihab, merupakan ulama keturunan Arab yang terpelajar 

dan menjadi guru besar dibidang tafsir IAIN Alaudin Ujung Pandang 

(sekarang UIN Alauddin Makasar). Dan juga termasuk salah satu pendiri 

Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Makasar.
47

 

Walaupun  beliau  dibesarkan  dalam  keluarga  yang  taat  

beragama, bukan  hanya  ruang  sosialnya  berkutat  di sekitar  itu,  

melainkan  beliau  dan keluarganya hidup terbuka dengan lingkungan yang 

plural, termasuk dalam hal agama dan kepercayaan. Sejak kecil  beliau 

sudah bersinggungan dengan masyarakat yang memiliki latar belakang 

akidah yang beragam. Dalam hal ini ia menulis tentang ayahnya sebagai 

berikut: 

“Ayah penulis adalah seorang yang sangat dekat dengan semua 

kelompok dan aliran masyarakat sehingga dapat diterima oleh 

berbagai kalangan umat Islam, bahkan non-Muslim, karena toleransi 
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beliau yang sangat tinggi. Beliaulah yang selalu menekankan kepada 

kami, bahwa semakin luas pengetahuan seseorang, maka semakin 

dalam toleransinya. Ayah kami selalu mengingatkan bahwa semua 

umat Islam pada hakikatnya sangat mendambakan mengikuti Nabi 

Muhammad Saw., sehingga jika terjadi perbedaan, maka itu karena 

interpretasi yang berbeda akibat tidak ditemukannya petunjuk 

pasti.”
48

 

Melalui ayahnya, Quraish banyak pula bersinggungan dengan 

pemikiran-pemikiran tafsir didunia Islam seperti Muhammad Iqbal, 

Muhammad Abduh, al-Maududi, dan lain-lain. Dari sinilah kecintaan 

beliau terhadap Al-Qur‟an dan tafsir tumbuh dan berkembang. Penanaman 

kecintaan terhadap Al-Qur‟an dan tafsir dalam kelurga ini juga terbukti 

dengan keberadaan Alwi Shihab, saudara kandung Quraish Shihab yang 

terjun pula dibidang tafsir al-Qur‟an.
 49

 

2. Pendidikan dan karir 

Pendidikan Quraish Shihab dimulai di sekolah dasar di Ujung 

Pandang. Sebagai putra dari seorang ulama besar dan berpendidikan, ia 

juga mendapatkan pendidikan yang baik dari lingkungan keluarganya 

dalam bidang agama. Kemudian ia melanjutkan pendidikan menengahnya 

di Malang, Jawa Timur. Di sana Quraish tinggal dan belajar di Pondok 

Pesantren Darul Hadis Al-Fiqhiyah, pondok spesialis penghafal dan 

mengkaji hadis dibawah asuhan Prof. Dr. Al-Habib Abdullah bin Abdul 

Qadir Bifaqih Ba‟alawi. 
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Pada tahun 1958, Quraish meninggalkan Indonesia untuk berangkat 

ke Kairo, Mesir dan diterima di kelas II Tsanawiyah Al-Azhar. Setelah 

selesai menempuh Madrasah Tsanawiyah ia melanjutkan ke jenjang 

perguruan tinggi dengan mengambil jurusan Tafsir dan Hadis di Fakultas 

Ushuluddin Universitas Al-Azhar untuk mendalami ilmu tafsir mendapat 

cobaan yaitu tidak dapat masuk jurusan Tafsir dan Hadis karena adanya 

persyaratan yang tinggi ia pun rela mengulang satu tahun demi mendapat 

masuk di jurusan tersebut. 

Setelah empat tahun kuliah, pada tahun 1967 menyelesaikan 

studinya di Universitas al-Azhar dan mendapatkan gelar Lc. (License). 

Selanjutnya Quraish mengambil progam magister di Universitas yang 

sama selama dua tahun. Pada tahun 1969, berhasil meraih gelar MA untuk 

spesialis bidang tafsir al-Qur‟an dengan tesis yang berjudul al-I‟jāz At-

Tashrī‟ī li al-Qur‟an al-Karīm.
50

 

Sepulangnya dari Kairo, Quraish dipercaya sebagai Wakil Rektor 

bidang akademis dan kemahasiswaan di IAIN Alauddin Ujung Pandang. 

Selain itu juga mendapatkan jabatan-jabatan lainnya, baik di dalam 

kampus seperti koordinator perguruan tinggi swasta (wilayah VII 

Indonesia Bagian Timur), maupun diluar kampus sebagai pembantu 

Pimpinan Kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental. 

Selama di Ujung Pandang sempat melakukan berbagai penelitian, 

diantaranya dengan tema penerang kerukunan hidup beragama di 
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Indonesia Timur pada tahun 1975 dan masalah wakaf Sulawesi Selatan 

pada tahun 1978. 

Setelah beberapa tahun mengabdikan diri di tanah kelahiran, Quraish 

kembali ke Kairo untuk melanjutkan studi doktoralnya. Dan 

menyelesaikan program doctoral di bidang ilmu-ilmu Al-Qur‟an dalam 

waktu cukup singkat yaitu dua tahun dengan desertasi yang berjudul Naẓm 

al-Dūrar li al-Biqā‟i: Taḥqīq wa Dirāsah dengan yudisium Cumlaude 

disertai penghargaan tingkat I (Mumtāz ma‟a Martabah al-Ṣaraf al-Ūlā) 

dan menjadikannya sebagai orang pertama dari Asia Tenggara yang 

mendapatkan prestasi dan penghargaan tersebut.
51

 

Setelah kembali ke tanah air, Quraish kembali mengajar di IAIN 

Alauddin selama dua tahun. Kemudian pada tahun 1984 dipindahkan ke 

IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini beliau mengajar program S2 dan 

S3 sampai tahun 1998, kemudian diangkat sebagai rektor selama dua 

periode (1992-1996 dan 1996-1998). Karirnya diluar kampus juga tidak 

dapat begitu saja diabaiakan. Pernah menjabat posisi-posisi penting yang 

diantaranya menjadi ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat pada 

tahun 1984, Anggota Lajnah Pentashih Al-Qur‟an Depertemen Agama RI 

sejak 1989. Dan juga pernah menjabat sebagai Menteri Agama selama 

beberapa bulan pada akhir masa jabatan Presiden Soeharto yang berakhir 
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pada tahun 1998 dan setahun berikutnya, pada masa kepemimpinan B.J. 

Habibie ia diangkat menjadi Duta Besar RI untuk Mesir.
52

 

Di sela-sela kesibukan dalam berkarirnya, Quraish tetap aktif dalam 

kegiatan-kegiatan ilmiah, baik di dalam maupun luar negeri. Beliau tetap 

aktif menulis dan mengisi artikel dan kolom dibeberapa media massa 

seperti pelita dalam rubrik Pelita Hati. Dan juga mengasuh rubrik Tafsir 

Al-Manar. Di samping itu, juga tercatat sebagai anggota dewan redaksi 

majalah Ulumul Qur‟an dan Mimbar Ulama yang keduanya terbit di 

Jakarta. Pada tahun 1992 dipercaya untuk mengasuh rubrik Dialog Jum‟at 

Republika. Rubrik ini berisikan jawaban-jawaban dari beliau atas 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pembaca, kemudian dibukukan 

dalam sebuah buku yang berjudul Anda Bertanya Quraish Shihab 

Menjawab Berbagai Masalah Keislaman.
53

 

3. Karya-karya M. Quraish Shihab 

Quraish Shihab merupakan seorang cendikiawan muslim Indonesia 

yang produktif. Beliau banyak menulis buku dalam berbagai disiplin ilmu 

Islam, mulai dari syari‟ah hingga tafsir. Jauh sebelum menulis buku ia 

sudah sering menulis berbagai majalah dan jurnal. Adapun karya-karyanya 

antara lain: 

1) Tafsir al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya (Ujung Pandang, 

IAIN Alauddin, 1984) 
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2) Menyingkap Tabir Ilahi: Asma al-Husna dalam Perspektif Al- Qur‟an 

(Jakarta: Lentera Hati, 1998) 

3) Untaian Permata Buat Anakku (Bandung: Mizan 1998) 

4) Pengantin Al-Qur‟an (Jakarta: Lentera Hati, 1999) 

5) Haji Bersama Quraish Shihab (Bandung: Mizan, 1999) 

6) Sahur Bersama Quraish Shihab (Bandung: Mizan 1999) 

7) Panduan Puasa bersama Quraish Shihab (Jakarta: Penerbit 

Republika, Nopember 2000) 

8) Panduan Shalat bersama Quraish Shihab (Jakarta: Penerbit 

Republika, September 2003) 

9) Anda Bertanya, Quraish Shihab Menjawab Berbagai Masalah 

Keislaman (Mizan Pustaka) 

10) Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Ibadah Mahdah (Bandung: 

Mizan, 1999) 

11) Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Al Qur‟an dan Hadits 

(Bandung: Mizan, 1999) 

12) Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Ibadah dan Muamalah 

(Bandung: Mizan, 1999) 

13) Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Wawasan Agama 

(Bandung: Mizan, 1999) 

14) Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Tafsir Al-Qur‟an (Bandung: 

Mizan, 1999) 

15) Satu Islam, Sebuah Dilema (Bandung: Mizan, 1987) 



 
 

 
 

16) Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Departemen Agama, 1987) 

17) Pandangan Islam Tentang Perkawinan Usia Muda (MUI & Unesco, 

1990) 

18) Kedudukan Wanita Dalam Islam (Departemen Agama) 

19) Membumikan Al-Qur‟an; Fungsi dan Kedudukan Wahyu dalam 

Kehidupan Masyarakat (Bandung: Mizan, 1994) 

20) Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan (Bandung: Mizan, 1994) 

21) Studi Kritis Tafsir al-Manar (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996) 

22) Wawasan Al-Qur‟an: Tafsir Maudhu‟i atas Pelbagai Persoalan umat 

(Bandung: Mizan, 1996) 

23) Tafsir Al-Qur‟an (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997) 

24) Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama Al-Qur‟an (Bandung; Mizan, 

1999) 

25) Hidangan Ilahi, Tafsir Ayat-ayat Tahlili (Jakarta: Lentara Hati, 1999) 

26) Jalan Menuju Keabadian (Jakarta: Lentera Hati, 2000) 

27) Tafsir Al-Misbah (15 Volume, Jakarta: Lentera Hati, 2003) 

28) Menjemput Maut, Bekal Perjalanan Menuju Allah SWT (Jakarta: 

Lentera Hati, 2003) 

29) Jilbab Pakaian Wanita Muslimah dalam Pandangan Ulama dan 

Cendekiawan Kontemporer (Jakarta: Lentera Hati, 2004) 

30) Dia di Mana-mana, Tangan Tuhan di balik Setiap Fenomena (Jakarta: 

Lentera Hati, 2004) 

31) Perempuan (Jakarta: Lentera Hati, 2005) 

http://www.mediafire.com/download/chvkt9grxn84vdu/Quraish+Shihab+-+Lentera+Hati.djvu
http://www.ziddu.com/download/22536639/Quraish_Shihab_Wawasan_Al_Quran.PDF.html
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32) Logika Agama: Kedudukan Wahyu & Batas-Batas Akal Dalam Islam 

(Jakarta: Lentera Hati, 2005) 

33) Rasionalitas Al-Qur‟an: Studi Kritis atas Tafsir al-Manar (Jakarta: 

Lentera Hati, 2006) 

34) Menabur Pesan Ilahi: Al-Qur‟an dan Dinamika Kehidupan 

Masyarakat (Jakarta: Lentera Hati, 2006) 

35) Wawasan Al-Qur‟an Tentang Dzikir dan Doa (Jakarta: Lentera Hati, 

2006) 

36) Asma‟ al-Husna: Dalam Perspektif Al-Qur‟an (Jakarta: Lentera Hati) 

37) Sunnah Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah ? Kajian atas 

Konsep Ajaran dan Pemikiran (Jakarta: Lentera Hati, Maret 2007) 

38) Al-Lubab: Makna, Tujuan dan Pelajaran dari al-Fatihah dan Juz 

„Amma (Jakarta: Lentera Hati, Agustus 2008) 

39) 40 Hadits Qudsi Pilihan (Jakarta: Lentera Hati) 

40) Berbisnis dengan Allah: Tips Jitu Jadi Pebisnis Sukses Dunia Akhirat 

(Jakarta: Lentera Hati) 

41) M. Quraish Shihab Menjawab: 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda 

Ketahui (Jakarta: Lentera Hati, 2008) 

42) Doa Harian bersama M. Quraish Shihab (Jakarta: Lentera Hati, 

Agustus 2009) 

43) Seri yang Halus dan Tak Terlihat: Jin dalam Al-Qur‟an (Jakarta: 

Lentera Hati) 

http://quraishshihab.com/product/logika-agama-kedudukan-wahyu-batas-batas-akal-dalam-islam/
http://quraishshihab.com/product/ebook-1/
http://quraishshihab.com/product/doa-harian-bersama-m-quraish-shihab/


 
 

 
 

44) Seri yang Halus dan Tak Terlihat: Malaikat dalam Al-Qur‟an 

(Jakarta: Lentera Hati) 

45) Seri yang Halus dan Tak Terlihat: Setan dalam Al-Qur‟an (Jakarta: 

Lentera Hati) 

46) M. Quraish Shihab Menjawab: 101 Soal Perempuan yang Patut Anda 

Ketahui (Jakarta: Lentera Hati, Maret 2010) 

47) Al-Qur‟an dan Maknanya: Terjemahan Makna disusun oleh M. 

Quraish Shihab (Jakarta: Lentera Hati, Agustus 2010) 

48) Membumikan Al-Qur‟an: Memfungsikan Wahyu dalam Kehidupan 

(Jakarta: Lentera Hati, Februari 2011) 

49) Membaca Sirah Nabi Muhammad SAW, dalam sorotan Al-Qur‟an dan 

Hadits Shahih (Jakarta: Lentera Hati, Juni 2011) 

50) Do‟a al-Asma‟ al-Husna (Do‟a yang Disukai Allah SWT) (Jakarta: 

Lentera Hati, Juli 2011) 

51) Tafsir Al-Lubab: Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-

Qur‟an (Jakarta: Lentera Hati, Juli 2012) 

52) M. Quraish Shihab Menjawab Pertanyaan Anak tentang Islam 

(Jakarta, Lentera Hati, Maret 2014).
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B. Pandangan Quraish Shihab Tentang Kepemimpinan Perempuan dalam 

Politik 

M. Quraish Shihab merupakan seorang ahli tafsir yang terkemuka di 

kalangan akademis, dikarenakan kemampuan beliau menafsirkan ayat-ayat 
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Al-Qur‟an secara kontemporer serta pemikiran-pemikiran beliau yang bersifat 

umum dan kekinian. Dalam tafsirnya beliau menyinggung hampir semua 

permasalahan umum yang ada di masyarakat, tidak terkecuali menyinggung 

tentang peran perempuan sebagai pemimpin politik.  

Penggunanaan bentuk tunggal pada Adan cukup beralasan karena 

ketika itu memang belum ada masyarakat 

Ayat 34 dari surah al-Nisa‟ memang diyakini oleh mayoritas mufassir 

bahwa kaum laki-laki di atas kaum perempuan, dan posisi itu merupakan 

sesuatu yang kodrati. Artinya bahwa Allah memang secara kodrati 

menempatkan serta mengunggulkan posisi kaum laki-laki di atas kaum 

perempuan. Kerenanya, kesuperioritasan laki-laki tidak bisa diubah dan 

mutlak. Kebanyakan mereka menggunakan ayat lain untuk mendukung 

pendapatnya yaitu dalam surah al-Baqarah [2] ayat 228.  

Namun, seakan bertolak belakang dengan pernyataan ayat yang 

lainnya, yang menyatakan bahwa al-Qur‟an mengakui persamaan antara laki-

laki dan perempuan baik dalam hal keagamaan maupun sosialnya. Semangat 

egalitarian inilah yang senantiasa diusung oleh al-Qur‟an, dan didukung pula 

oleh beberapa hadis yang mengakui persamaan antara keduanya. Berikut ayat 

al-Qur‟an yang menyatakan kesamaan derajat perempuan dan laki-laki, dalam 

surah al-Ahzab [33] ayat 35  

                 

                   



 
 

 
 

                 

               

                    

Artinya:“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan 

perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam 

ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan 

perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu‟, 

laki-laki dan perempuan yang bersadaqah, laki-laki dan 

perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang 

memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang 

banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk 

mereka ampunan dan pahala yang besar”.  

 

Adanya teks yang mengatakan bahwa kaum perempuan di bawah 

kepemimpinan kaum laki-laki pengertian teks seolah tertutup oleh bunyi 

teks, sehingga pengertian yang datang darinya tidak dapat diganggu gugat. 

Sedang teks sudah berakhir dan tidak mungkin dapat dirubah, akan tetapi 

realitas sosial semakin berkembang dan persoalan pun semakin kompleks 

seiring berjalannya waktu. Mempertimbangkan konteks sosial tempat 

dilahirnya teks tetap menjadi hal yang tidak bisa dihindari dalam setiap 

memahami ayat. 
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Quraish Shihab selaku mufassir yang hidup pada zaman modern 

agaknya akan menjadi penengah karena baginya perempuan pun bisa 

menjadi pemimpin bagi laki-laki dengan beberapa ketentuan.
56

 Kata 

qawwāmūn dalam ayat 34 surah al-Nisa‟ adalah merupakan bentuk jamak 
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dari kata qawwām ( مٌ اَ قَ وّ  ) yang terambil dari kata qāma (قَام). Kata ini saling 

berkaitan, seperti halnya perintah sholat, yang juga menggunakan akar 

kata itu. Perintah tersebut bukan berarti perintah mendirikan sholat, tetapi 

melaksanakannya dengan sempurna, memenuhi segala syarat, rukun dan 

sunah-sunahnya. Seorang yang melaksanakan tugas dan atau apa yang 

diharapkan darinya disebut qāim ( مائق ) Kalau ia melaksanakan tugas 

tersebut sesempurna mungkin, berkesinambungan dan berulang-ulang, dia 

dinamai qawwam.  

M. Quraish Shihab dalam memahami arti qawāmah, yang bagi 

penulis mengandung makna tersirat untuk mengendalikan superioritas 

lakilaki. Menurutnya, qawāmah juga berarti pemenuhan kebutuhan, 

perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan. Oleh karena itulah, 

simpulnya, kepemimpinan dalam rumah tangga yang dianugerahkan Allah 

kepada laki-laki tidak semestinya menghantarkan kepada kesewenang-

wenangan.
57

  

Sejalan dengan itu, kepemimpinan (qawāmah) tersebut justru 

menjadikan laki-laki benar-benar bertanggung jawab dan bersikap adil 

serta ideal terhadap perempuan. Nuansa keadilan itu terwujud dalam hal 

suami memberikan keluasan dan ruang bagi istrinya untuk berkarya dan 

berkarir. Lebih lanjut, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa 

kepemimpinan tidak harus bersifat formal. Kemampuan seorang istri 
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untuk bersikap lemah lembut sehingga menyentuh kalbu, dan 

berargumentasi secara kuat sehingga menyentuh nalar juga merupakan 

bagian keterampilan kepemimpinan perempuan dalam rumah tangga. 

Dalam konteks ini, kepemimpinan perempuan menjadi semakin terasah 

ketika sering melakukan diskusi dan musyawarah dengan pasangan 

hidupnya (suami). Sebab, kepemimpinan juga berarti, “Kemampuan 

mempengaruhi pihak lain agar ia mengarah secara sadar dan sukarela 

kepada tujuan yang ingin dicapai.” 

Dalam surah al-Nisa ayat 34 tersebut di atas menggunakan bentuk 

jamak yaitu qawwamun sejalan dengan makan kata al-rijāl (            ) yang 

berarti banyak laki-laki. Sering kali kata ini diterjemahkan sebagai 

pemimpin. Tetapi menurutnya terjemahan tersebut belum sepenuhnya 

menggambarkan seluruh makna yang dikehendaki, walau harus diakui 

bahwa kepemimpinan merupakan satu aspek yang dikandungnya. Atau 

dengan kata lain, dalam pengertian kepemimpinan tercakup pemenuhan 

kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan.  

Dalam hal ini, Quraish Shihab tidak menyepakati jika kata al-rijāl 

yang di maksud laki-laki secara umum, karena konsiderannya bukan 

demikian. Terlebih lagi lanjutan ayat tersebut dan ayat berikutnya secara 

amat jelas berbicara tentang para istri dan kehidupan rumah tangga. 

Artinya dalam konteks ayat ini hanyalah laki-laki yang telah menjadi 



 
 

 
 

suami. Yakni laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga saja, tidak berlaku 

dalam ranah publik.
58

 

Bagi setiap unit memang membutuhkan adanya sosok pemimpin 

yang mampu mengayomi, menuntun, memelihara lebih-lebih bagi setiap 

keluarga, karena mereka selalu bersama dan merasa memiliki. Berbagai 

persoalan kadang kerap terjadi dalam setiap unit, terlebih keluarga, nah 

mutlak adanya seorang pemimpin. Karenanya Allah menetapkan laki-laki 

sebagai pemimpin dalam sebuah keluarga dengan dua pertimbangan 

pokok.  

Pertama sesuai dengan penggalan ayat (                                         

        ) karena Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain 

dan dimaknai oleh Quraish Shihab dengan masing-masing suami istri 

memiliki keistimewaan masing-masing. Akan tetapi, keistimewaan yang 

dimiliki oleh kaum laki-laki lebih menunjang tugas kepemimpinan 

daripada keistimewaan yang diberikan kepada kaum perempuan. Pun 

sebaliknya, bahwa keistimewaan perempuan lebih menunjang tugasnya 

sebagai pemberi rasa damai dan tenang kepada laki-laki serta lebih 

mendukung fungsinya dalam mendidik dan membesarkan anak. Mengenai 

keistimewaan disesuaikan dengan fungsinya masing-masing, Quraish 

Shihab memberikan permisalan pada bentuk pisau yang lancip dan tajam 

dengan bibir gelas yang tebal dan halus. Masing-masing benda tersebut 
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dibentuk (diciptakan) sesuai dengan fungsinya masing-masing. Begitu 

pula halnya laki-laki dan perempuan. Tidak hanya sampai di sana, untuk 

menguatkan argument mengenai bentuk dan fungsi tadi, ia menukil 

pendapat ilmuan Rusia yaitu Anton Nemiliov dalam bukunya yang 

diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul The Biological 

Tragedy of Women yang berisi tentang uraian yang panjang lebar 

mengenai perbedaan-perbedaan antara laki-laki dan perempuan 

berdasarkan pertimbanganpertimbangan ilmiah dan kenyataan yang ada.
59

 

Adapun faktor yang kedua disebabkan karena mereka telah 

menafkahkan sebagian harta mereka. Bentuk madzi (lampau) dalam 

penggalan ayat tersebut bagi Quraish Shihab menunjukkan bahwa 

memberi nafkah kepada perempuan telah menjadi suatu kelaziman bagi 

lelaki, serta kenyataan umum dalam masyarakat dahulu hingga sekarang. 

Baginya, alasan kedua ini cukup logis jika dikaitkan dengan 

kepemimpinan laki-laki dalam keluarga. Terbukti bahwa kebanyakan laki-

laki secara psikologis enggan diketahui dibelanjai oleh perempuan, dan 

merasa malu jika ada yang mengetahui kebutuhan hidupnya ditanggung 

oleh istrinya. Karena itu, menurut Quraish Shihab agama Islam semua 

tuntunannya sesuai dengan fitrah manusia.
60

 

Dari dua faktor tersebut di atas, keistimewaan fisik maupun psikis 

yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan yang menuntut adanya hak 

dari setiap kewajiban bukan berarti menjadi kewajiban taat secara mutlak. 
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Jangankan terhadap suami, berbakti terhadap ibu bapak pun tidak boleh 

mencabut hak-hak pribadi seorang anak jelas Quraish Shihab. Terlebih 

dalam keluarga, kepemimpinan laki-laki atas perempuan yang 

dianugerahkan Allah kepada suami tidak boleh mengantarnya kepada 

berbuat sewenang-wenang. Dalam menyelasikan permasalahan misalnya, 

bukankah musyawarah lebih diutamakan, termasuk persoalan rumah 

tangga. 

C. Biografi Imam Ibnu Katsir 

1. Latar Belakang Kehidupan 

Nama lengkapnya adalah Abū al-Fidā‟ `Imād al-Dīn Ismā`īl bin 

„Umar bin Kathīr bin Dhau‟ bin Kathīr Zara‟ al-Qurasy al-Shāfi`ī. Ibnu 

Katsir lahir didesa Mijdal, Bashrah bagian timur, pada tahun 700 H/ 

1301 M. Ia wafat pada hari Kamis 26 Sya‟ban 774 H/ 1374 M.
61

 

Ayahnya adalah seorang khatib di kampungnya, yang meninggal 

pada waktu Imam Ibnu Katsir berumur empat tahun, sebagian pendapat 

mengatakan tiga tahun. Pada usia lima tahun atau setahun sesudah 

ayahnya meninggal dunia, Imam Ibnu Katsir pindah ke Damaskus 

(Syiria) yaitu pada tahun 705 H/ 1305 M. bersama kakaknya yang 

bernama Syaikh Abdul Wahhab. Maka dari kakaknya itulah Imam Ibnu 

Katsir memulai mendalami keilmuan seiring bertambahnya usia.
62
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Guru utama Imam Ibnu Katsir adalah Burhan al-Din al-Fazari 

(660-729 H), seorang ulama terkemuka dan menganut mazhab Syafi‟i, 

dan Kamal al-Din ibn Qadhi Syuhbah. Kepada keduanya dia belajar 

Fiqh, dengan mengkaji kitab al-Tanbīh karya al-Syirazi, sebuah kitab 

Furū‟ Shāfi‟iyah, dan kitab Mukhtaṣar Ibn Hajīb dalam bidang uṣūl al-

fiqh. Berkat keduanya Ibnu Katsir menjadi ahli fiqh sehingga menjadi 

tempat konsultasi para penguasa dalam persoalan-persoalan hukum. 

Dalam bidang hadis, ia belajar hadis dari ulama Hijaz dan 

mendapat dari Alwani, serta meriwayatkannya secara langsung dari 

ḥuffāḍ terkemuka di masanya, seperti Syaikh al-Din ibn al-Asqalani dan 

Syihab al-Din al-Hajjar (w. 730 H.) yang lebih terkenal dengan sebutan 

Ibn al-Syahnah. 

Dalam bidang sejarah, peranan al-Hafizh al-Birzali (w. 739 H), 

sejarawan dari kota Syam, cukup besar dalam mengupas peristiwa-

peristiwa, Ibnu katsir mendasarkan pada kitab tarikh karya gurunya 

tersebut. Berkat al-Birzali dan tarikh-nya, Imam Ibnu Katsir menjadi 

sejarawan yang besar yang karyanya sering dijadikan rujukan ulama 

dalam penulisan sejarah Islam. Pada usia 11 tahun dia menyelesaikan 

hafalan al-Qur‟an, dilanjutkan memperdalam ilmu qirā‟at, dari studi 

tafsir dan ilmu tafsir, dari Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah (661-728 

H).
63
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2. Karya-Karya Imam Ibn Katsir 

Berikut ini adalah bagian karya-karya Ibnu Katsir yaitu: 

a. Al-Tafsīr, sebuah kitab tafsir bi al-riwāyah yang terbaik, dimana 

Imam Ibnu Katsir menafsirkan al-Qur‟an dengan al-Qur‟an, 

kemudian dengan hadis-hadis masyhur yang terdapat dalam kitab-

kitab para ahli hadis, disertai dengan sanadnya masing-masing. 

b. Al-Bidāyah wa al-Nihāyah, sebuah kitab sejarah yang berharga dan 

terkenal, dicetak di Mesir di percetakan al-Sa`adah tahun 1358 H 

dalam 14 Jilid. Dalam buku ini Imam Ibnu Katsir mencatat kejadian-

kejadian penting sejak awal penciptakaan sampai peristiwa-peristiwa 

yang menjadi pada tahun 768 H, yakni lebih kurang 6 tahun sebelum 

wafatnya. 

c. Al-Sīrah (ringkasan sejarah hidup Nabi Muhammad Saw). Kitab ini 

telah dicetak di Mesir tahun 1538 H, dengan judul, al-Fuṣūl fī 

Ikhtiṣāri Sīrat Rasūl āl-Sīrah al-Nabawiyyah (kelengkapan sejarah 

hidup Nabi Saw). 

d. Ikhtiṣār „Ulūm al-Ḥadīth, Ibnu Katsir meringkaskan kitab 

Muqaddimah Ibn Shalah, yang berisi ilmu Musthalah al-Hadīst. 

Kitab ini telah di cetak di Makkah dan di Mesir, dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Syaikh Ahmad Muhammad Syakir pada tahun 

1370 H. 

e. Jāmi` al-Masānid wa al-Sunan, kitab ini disebut oleh Shaikh 

Muhammad Abd al-Razzaq Hamzah dengan judul, al-Hudā wa al-



 
 

 
 

Sunnah fī Aḥādīth al-Masānid wa al-Sunan, dimana Imam Ibnu 

katsir telah menghimpun antara Musnad Imam Ahmad, al-BaAzzar, 

Abu Ya‟la dan Ibnu Abi Syaibah dengan al-Kutub al-Sittah menjadi 

satu. 

f. Al-Takmīl fī Ma‟rifah al-Thiqat wa al-Ḍu‟afā‟i wa al-Majāhil, 

dimana Imam Ibnu Katsir menghimpun karya-karya gurunya, al-

Mizzi dan al-Dzahabi menjadi satu, yaitu Tahdhīb al-Kamāl dan 

Mīzān al-I‟tidāl, disamping ada tambahan mengenai al-Jarḥ wa al-

Ta‟dīl. 

g. Musnad al-Shaykhain, Abi Bakr wa „Umar, musnad ini terdapat di 

Dar al-Kutub al-Mishriyah. 

h. Risalah al-Jihād, di cetak di Mesir. 

i. Ṭabāqāt al-Shāfi‟iyah, bersama dengan Manāqib al-Shāfi‟i. 

j. Ikhtiṣār, ringkasan dari kitab al-Madkhāl ilā Kitāb al-Sunan 

karangan al-Baihaqi. 

k. Al-Muqaddimāt, isinya tentang Musṭalaḥ al-Ḥadīth. 

l. Takhrīj Aḥādīth Adillat at-Tanbīh, isinya membahas tentang furu‟ 

dalam madzab al-Syafi‟i. 

m. Takhrīj Aḥādīth Mukhtaṣar Ibn Hajīb, berisi tentang uṣūl al-fiqh. 

n. Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhāri, merupakan kitab penjelasan tentang hadis-

hadis Bukhari. Kitab ini tidak selesai, tetapi dilanjutkan oleh Ibnu 

Hajar al-Asqalani (952 H/ 1449 M) 

o. Al-Aḥkām, kitab fiqh yang didasarkan pada al-Qur‟an dan hadis. 



 
 

 
 

p. Faḍillah al-Qur‟ān, berisi tentang sejarah ringkasan al-Qur‟an. Kitab 

ini ditempatkan pada halaman akhir Tafsir Ibnu Katsir. 

q. Tafsīr al-Qur‟ān al-Aẓīm, lebih  dikenal  dengan  namaTafsir  Ibnu 

Katsir. Diterbitkan pertama kali dalam 10 Jilid, pada tahun 1342 H/ 

1923 M di Kairo.
64

 

D. Pandangan Imam Ibn Katsir Tentang Kepemimpinan Perempuan 

Dalam Politik 

Kepemimpinan perempuan menjadi kontroversi dalam tinjauan 

syariah Islam karena ada perbedaan ulama. Keadaan diperparah ketika 

emansipasi wanita dan hak asasi manusia yang selama ini aman-aman saja di 

pihak umat Islam, kemudian datang isu emansipasi dari barat mencuat 

kepermukaan. Karena Islam telah nempatkan hak-hak perempuan pada 

tempatnya begitu juga dengan laki-laki. Berbagai kalangan terlebih tokoh 

Islam mengharamkan kepala negara dari perempuan, salah satunya adalah 

Imam Ibn Katsir berdasarkan argumennya terutama ketika beliau menafsirkan 

al-Nisa ayat 34. Dalam ayat tersebut Imam Ibnu Katsir memberikan 

penafsirannya sebagai berikut: 

“(Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan) 

menunjukkan bahwa seorang laki-laki dinilai lebih daripada 

perempuan, yaitu sebagai pemimpinnya, atasannya, penguasa atas 

dia, dan sebagai orang yang memperbaiki sikapnya jika ia melenceng. 

(Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) tas 

sebagian yang lain (perempuan)), yaitu karena laki-laki lebih utama 

daripada wanuta, dan laki-laki lebih daripada wanita; Itulah 

sebabnya kenabian dikhususkan bagi laki-laki begitu juga raja yang 

agung; … begitu juga posisi jabatan hakim dan lainnya… Ibnu Abbas 
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berkata “Laki-laki pemimpin wanita” maksudnya sebagai amir yang 

harus ditaati oleh wanita”
65

 

Menurut Tafsir Ibnu Kasir, beliau berpendapat dalam ayat diatas 

bahwa seorang laki-laki pemimpin bagi wanita. Dialah kepalanya, 

pemimpinnya dan pemberi keputusan serta mendidiknya jika bengkok. Beliau 

juga menambahkan oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka 

(laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita). Imam Ibnu Kasir juga 

menyebutkan laki lebih mulia dan lebih baik dari wanita. Karena itu, 

kenabian dikhususkan bagi laki-laki. Demikian pula kepemimpinan tertinggi, 

Imam Ibnu Katsir berargumen dengan sabda Rasulullah Saw berbunyi: 

“Tidak adakan beruntung kaum yang perkaranya dipimpin oleh seorang 

wanita”. Termasuk begitu juga halnya dalam persoalan jabatan hakim.
66

 

Menurut Imam Ibnu Katsir hukum didalam ayat tersebut berlaku 

umum mencakup kepemimpinan laki-laki didalam keluarganya, dan terlebih 

lagi didalam kepemimpinan publik. Hukum ini dipertegas oleh alasan yang 

juga terdapat didalam ayat itu, yaitu kelebihan akal, pemikiran dan lainnya 

dari sisi kapabilitas untuk mengemban peradilan dan kepemimpinan. 

Imam Ibn Katsir tidak banyak mengulas tentang kepemimpinan 

perempuan dalam ranah politik, akan tetapi lebih terpaku kepada sisi feminis 

perempuan itu sendiri. Dalam beberapa karya beliau hanya menyebutkan hak 

kodrati perempuan dalam kesehariannya yang meliputi aspek feminis 
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perempuan, posisi perempuan dalam rumah tangga, maupun hak dan 

kewajiban perempuan dalam rumah tangga.  

Hal ini senada dengan pendapat Imam Ar-Razi dalam tafsirnya yang 

menyebutkan : 

“Keutamaan laki-laki atas wanita timbul dari banyak sisi. Sebagian 

berupa sifat-sifat faktual sedang sebagian yang lain berupa hukum 

Syariah seperti al-imamah as-kubro dan al-imamah as-sughro, jihad, 

adzan, dan lain-lain” 

Disebutkan pula oleh Wahbah Zuhaili : 

“Adapun laki-laki [sebagai syarat jabatan al-imam]  karena beban 

pekerjaan menuntut kemampuan besar yang umumnya tidak dapat 

ditanggung wanita. Wanita juga tidak sanggup mengemban tanggung 

jawab yang timbul atas jabatan ini dalam masa damai atau perang 

dan situasi berbahaya. Nabi bersabda: „Tidak akan berjaya suatu 

kaum yang menyerahkan kepemimpinannya pada wanita‟ Oleh karena 

itu, ulama fiqih sepakat bahwa jabatan Imam harus laki-laki” 

Jika dilihat lebih jauh dari ketiga tokoh di atas merupakan tokoh-tokoh 

kontemporer yang mengusung ayat secara kontekstual. Mengingat hal 

tersebut tentu sudah bisa ditarik kesimpulan mengenai perihal kepemimpinan 

perempuan menurut Imam Ibn Katsir yang tidak memperbolehkan wanita 

secara harfiyah untuk menjadi seorang pemimpin baik di dalam lingkup 

domestik maupun dalam lingkup publik. 

 

 

 



 

 
 

 BAB IV 

STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN M. QURAISH SHIHAB DAN IBNU 

KATSIR TENTANG KRITERIA KEPEMIMPINAN PEREMPUAN 

DALAM POLITIK  

Ulama-ulama kontemporer saat ini tidak menafsirkan ayat Al-Qur‟an 

secara mutlak dengan terjemahannya, namun dibahas berdasarkan asbab-asbabnya 

sehingga tidak memandang dalil hanya dari sekedar dalil. Kepemimpinan wanita 

dalam politik menurut Imam Qardhawi diperbolehkan bahkan dalam memimpin 

sebuah negara. Menurut Imam Qardhawi kepemimpinan dalam sebuah negara 

berbeda dengan kepemipinan pada masa khilafah yang dapat mengambil 

keputusan secara langsung, sedangkan kepemimpinan negara pada saat ini dengan 

mengambil keputusan dengan jalan musyawarah terlebih dahulu dengan menteri 

ataupun dengan staff ahlinya.
67

 Oleh karenanya untuk menemukan pemimpin 

yang seperti ini tentunya dibutuhkan kriteria-kriteria tertentu untuk memilihnya.  

Larangan perempuan menjadi pemimpinan dalam politik dikarenakan 

memandang suatu dalil dengan kacamata kuda, sehingga mengabaikan kajian 

yang lebih mendalam. Berkaca dari kesuksesan ratu Balqis dalam memimpinan 

dengan adil, jujur, dan berhasil membawa rakyatnya hidup sejahtera sehingga 

dapat mematahkan penyataan bahwa wanita dilarang dalam hal memimpin di 

perpolitikan. 
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A. Pemikiran Quraish Shihab dan Ibnu Katsir Tentang Kriteria Pemimpin 

dan Tipe Kepemimpinan 

Dalam konteks kepemimpinan spiritual ini, M. Quraish Shihab 

mengangkat pandangan agamawan tentang kriteria seorang yang dipilih Tuhan 

sebagai pemimpin masyarakat-Nya. Ada empat syarat pokok yang harus 

terpenuhi, yaitu: 

a) Al-Ṣiddīq, yakni kebenaran dan kesungguhan dalam bersikap, berucap 

serta berjuang melaksanakan tugasnya. 

b) Al-Amānah,atau kepercayaan, yang menjadikan dia memelihara sebaik-

baiknya apa yang diserahkan kepadanya, baik dari Tuhan maupun yang 

dipimpinnya sehingga tercipta rasa aman bagi semua pihak. 

c) Al-Faṭānah, yaitu kecerdasan yang melahirkan kemampuan menghadapi 

dan menanggulangi persoalan yang muncul mendadak sekalipun.  

d) Al-Tablīgh, yaitu penyampaian yang jujur dan bertanggung jawab atau 

dengan kata lain “keterbukaan”.68 

Berdasarkan pendapat M. Quraish Shihab ada beberapa hal yang dapat 

dijadikan sebagai rujukan sebagai acuan dalam kepemimpinan, antara lain: 

a. Kepemimpinan harus berlandaskan kepada kebajikan dan kemaslahatan 

serta mengantar kemajuan bagi masyarakat yang dipimpinnya. 

b. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan intelektual, emosional, dan 

spiritual yang baik serta memiliki kemampuan menghadapi tantangan dan 

cobaan. Hal ini disyaratkan karena kehidupan ini berjalan dengan dinamis 
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dan setiap detik selalu mengalami perubahan yang demikian cepat, dan 

seorang pemimpin harus mampu membawa ke arah perubahan yang lebih 

baik. 

c. Dalam konteks kepemimpinan spiritual, ada 4 syarat pokok yang harus 

dimiliki oleh seorang pemimpin. 

d. Kepemimpinan merupakan kontraks sosial dan menuntut keadilan. 

Keadilan yang dimaksud disini adalah keadilan yang dapat dirasakan oleh 

semua pihak, baik kawan maupun lawan.69
 

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa tugas dan tanggung jawab 

seorang pemimpin tidaklah mudah, yaitu harus mampu membawa kemajuan dan 

perubahan yang lebih baik bagi masyarakat yang dipimpinnya. 

1. Kriteria Pemimpin menurut M. Quraish Shihab dan Ibnu Katsir 

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab pertama bahwa ada beberapa 

kriteria pemimpin yang disampaikan di dalam al-Qur`an; 

a. Beragama Islam 

Kriteria ini berdasarkan pada Surat al-Maidah ayat 51: 

                        

                     

           

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-

orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu); 

sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. 

Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka 
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sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. sesungguhnya Allah 

tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.” (QS. al-

Maidah: 51) 

Allah swt melarang hamba-hamba-Nya yang beriman mengangkat 

orangorang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin mereka karena mereka itu 

adalah musuh-musuh Islam dan musuh para pemeluknya.
70

 Larangan 

menjadikan non-muslim sebagai auliyā` yang disebut dalam ayat di atas 

dikemukakan dengan sekian pengukuhan. Antara lain: 1) Larangan tegas yang 

menyatakan janganlah seseorang menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai 

pemimpin. 2) Penegasan bahwa sebagian mereka adalah pemimpin bagi 

sebagian yang lain. 3) Ancaman bagi yang mengangkat mereka sebagai 

pemimpin bahwa ia termasuk golongan mereka serta merupakan orang yang 

zalim.
71

 

Jika keadaan orang-orang Yahudi dan Nasrani atau siapapun seperti 

dilukiskan oleh ayat-ayat yang lalu yakni lebih suka mengikuti hukum jahiliah 

dan mengabaikan hukum Allah bahkan bermaksud memalingkan kaum 

muslimin dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah, maka wahai orang-

orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan 

Nasrani serta siapapun yang bersifat seperti mereka yang dikecam ini dan 

jangan mengambil mereka sebagai auliyā` yakni orang-orang dekat. Sifat 

mereka sama dalam kekufuran dan dalam kebencian kepada kamu, karena itu 

wajar jika sebahagian mereka adalah auliyā` yakni penolong bagi sebagian yang 

lain dalam menghadapi kamu karena kepentingan mereka dalam hal ini sama 

walau agama dan keyakinan mereka satu sama lain berbeda.
72
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Ibnu Katsir menafsiri demikian, firman Allah yang artinya “barangsiapa 

diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya 

orang itu termasuk golongan mereka” Ibn Abi Hatim mengatakan dari Iyāḍ 

bahwa,„Umar pernah menyuruh Abu Musa al-Ash‟ari untuk melaporkan 

kepadanya pemasukan dan pengeluaran yang dicatat pada selembar kulit yang 

telah di samak. Pada waktu itu Abu Musa al-Ash‟ari mempunyai seorang 

sekretaris beragama Nasrani. Kemudian sekretarisnya itu menghadap „Umar 

untuk memberikan laporan maka „Umar sangat kagum seraya berujar ia benar-

benar orang yang sangat teliti. Apakah engkau bisa membacakan untuk kami di 

masjid satu surat yang baru kami terima dari Syam. Maka Abu Musa al-Ash‟ari 

mengatakan bahwa ia tidak bisa. Lalu „Umar bertanya apakah ia junub? Ia 

menjawab: “tidak”, tetapi ia seorang Nasrani. Maka „Umar pun menghardikku 

dan memukul pahaku, lalu berkata keluarkanlah orang itu. Selanjutnya „Umar 

membaca : 

                   

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-

orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu) (sahabat 

karib).
73

 

Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai sebab turunnya QS. al-

Maidah ayat 51-53. As-Suddi menyebutkan bahwa ayat-ayat itu turun 

berkenaan dengan dua orang yang salah satunya berkata kepada yang lainnya 

yaitu setelah terjadinya perang Uhud, “adapun aku, sungguh aku akan pergi 

kepada orang Yahudi dan berlindung kepadanya serta memeluk agama Yahudi 

bersamanya, mudah-mudahan dia akan bermanfaat bagiku jika terjadi sesuatu.” 
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Sedangkan yang lainnya berkata “adapun aku, aku akan pergi kepada si fulan 

yang Beragama Nasrani di Syam, lalu aku berlindung kepadanya dan memeluk 

agama Nasrani bersamanya.” Lalu Allah Swt menurunkan ayat di atas.
74

 

Setelah memaparkan ayat tersebut, kemudian Allah menyempurnakan 

kalamnya pada ayat berikutnya yaitu pada QS. al-Maidah ayat 55; 

                 

              

“Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-

orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, 

seraya mereka tunduk (kepada Allah).” 

Setelah menegaskan larangan mengangkat non-muslim sebagai auliyā` 

melalui ayat ini dijelaskan siapa yang seharusnya dijadikan wali bagi orang-orang 

beriman. Penjelasan ini dikukuhkan dengan kata “sesungguhnya wali kamu tidak 

lain hanyalah Allah karena hanya Dia yang dapat menolong dan membela, 

selainNya tidak akan mampu jika bukan atas izin-Nya.” Setelah menyebut Wali 

yang pokok, ayat ini menyebutkan siapa yang dijadikan tauladan dalam hal 

tersebut yaitu Rasul-Nya dan sesudah beliau adalah orang-orang yang beriman 

yang tebukti ketulusan iman meraka yaitu mereka yang mendirikan salat pada 

waktunya secara benar dan bersinambungan dan menunaikan zakat dengan tulus 

lagi sempurna seraya mereka ruku‟ yakni tunduk kepada Allah, melaksanakan 

tuntunan-tuntunan-Nya. Mereka itulah yang haru dijadikan auliyā` oleh 

orangorang beriman. Ayat ini menjelaskan dengan gamblang siapa yang harus 

dijadikan auliyā`. Dengan penjelasan ini maka yang terlarang bukan hanya orang-
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orang Yahudi dan Nasrani tetapi juga orang-orang munafik dan mereka yang 

memiliki penyakit di dalam jiwanya.
75 

b. Adil dan Amanah 

Allah memerintahkan umat Islam (penguasa dan rakyat) untuk selalu 

berlaku adil dalam setiap permasalahan, ucapan, pekerjaan, dan budi pekerti. Adil 

adalah asas pemerintahan Islam. Banyak ayat yang berisi perintah Allah kepada 

kita untuk berlaku adil salah satunya firman Allah, hal ini diterengkan oleh Allah 

dalam al-Nisa‟ayat 58; 

                     

                        

        

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 

antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya 

Allah member pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya 

Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. Al-Nisa`: 58) 

Di dalam Tafsir al-Misbah dijelaskan bahwa Sesungguhnya Allah yang 

Maha Agung yang wajib wujud-Nya serta menyandang segala sifat terpuji lagi 

suci dari segala sifat tercela, menyuruh kamu menunaikan amanah-amanah secara 

sempurna dan tepat waktu kepada pemiliknya yakni yang berhak menerimanya, 

baik amanah Allah kepada kamu maupun amanah manusia betapapun banyaknya 

yang diserahkannya kepada kamu, dan Allah juga menyuruh kamu apabila kamu 

menetapkan hukum di antara manusia, baik yang berselisih dengan manusia lain 

maupun tanpa perselisihan maka supaya kamu harus menetapkan putusan dengan 

adil sesuai dengan apa yang diajarkan Allah Swt. Tidak memihak kecuali kepada 
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kebenaran dan tidak pula menjatuhkan sanksi kecuali kepada yang melanggar, 

tidak menganiaya walaupun lawanmu dan tidak pula memihak kepada 

temanmu.
76

  

Ayat ini merangkum dua kriteria penting lainnya yang harus dimiliki oleh 

seorang pemimpin yaitu anjuran untuk menunaikan amanah dan berlaku adil 

dalam segala urusan. Dalam ayat ini ketika memerintahkan menunaikan amanah, 

ditekankan bahwa amanah tersebut harus ditunaikan kepada pemiliknya dan 

ketika memerintahkan menetapkan hukum dengan adil, ini berarti perintah 

berlaku adil itu ditujukan terhadap manusia secara keseluruhan. Dengan demikian 

baik amanah maupun keadilan harus ditunaikan dan ditegakkan tanpa 

membedakan agama, keturunan, atau ras.
77

 

Quraish Shihab menjelaskan Allah swt mengangkat Nabi Daud sebagai 

khalifah, Allah berfirman “Hai Daud sesungguhnya Kami menjadikanmu 

Khalifah,” yaitu penguasa dibumi yakni Baitul Maqdis. Maka putuskanlah semua 

persoalan yang engkau hadapi diantara manusia dengan adil dan jaganlah engkau 

mengahadapi hawa nafsu antara lain dengan kesesatan. Sesungguhnya orang-

orang yang terus-menerus sesat akan mendapat siksa yang berat atas 

kesesatannya karena Allah tidak akan melupakan mereka pada hari perhitungan.
78

 

Firman Allah Swt. “…dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 

antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil” pada ayat ini Allah 

memerintahkan untuk menetapkan hukum (memutuskan perkara) diantara 

manusia dengan adil. Untuk itu Muhammad bin Ka‟ab, Zaid bin Aslam dan 

Syahr bin Hausyab berkata: “sesungguhnya ayat ini diturunkan untuk para 
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„Umarā` (pemimpin kaum muslimin) yang memiliki wewenang dalam 

menetapkan hukum di antara manusia.
79

 

c. Kuat 

Dalam buku Lentera al-Quran disebutkan bahwa paling sedikit ada dua 

sifat pokok yang harus disandang oleh seorang yang memikul suatu jabatan yang 

berkaitan dengan hak-hak masyarakat. Kedua hal itu hendaknya diperhatikan 

dalam menentukan pilihan. 

                         

      

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: „Ya bapakku ambillah ia 

sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang 

paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang 

kuat lagi dapat dipercaya‟”. (QS. al-Qaṣaṣ: 26) 

Kekuatan yang dimaksud adalah kekuatan dalam berbagai bidang. Karena 

itu terlebih dahulu harus dilihat bidang apa yang akan ditugaskan kepada yang 

dipilih. Selanjutnya kepercayaan yang dimaksud adalah integritas pribadi yang 

menuntut adanya sifat amanah sehingga tidak merasa bahwa apa yang ada dalam 

genggaman tangannya merupakan milik pribadi tetapi milik pemberi amanat yang 

harus dipelihara dan bila diminta kembali maka harus dengan rela 

mengembalikannya.
80
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2. Tipe Kepemimpinan menurut M. Quraish Shihab dan Ibnu Katsir 

a. Tipe Otokrtik/Otoriter 

Pemimpin otokratis identik dengan pemimpin diktator. Pemimpin yang 

seringkali memaksakan keinginan dan kehendaknya dalam menjalankan roda 

kepemimpinannya. Quraish Shihab mengkisahkan tipe kepemimpinan diktor, 

yaitu kepemimpian Fir‟aun pada masa nabi Musa as. Hal ini dikisahkan dalam al-

Qur‟an suratal-Qaṣaṣ ayat 4; 

                    

                  

    

“Sesungguhnya Fir‟aun telah berbuat sewenang-wenang di muka 

bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah, dengan menindas 

segolongan dari mereka, menyembeleh anak laki-laki mereka dan 

membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya 

Fir‟aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan”. 

Kediktatoran dengan memaksa kaumnya mengakui ketuhanan Fir‟aun. 

Ayat ini menjadi pemicu tersendiri bagi bangsa Arab kala itu. Pemicu sekaligus 

peringatan bahwa kesewenang-wenangan hanya akan menghasilkan kerusakan di 

bumi. 

Bagi Quraish Shihab, ayat ini merupakan peringatan sekaligus pelajaran 

agar diambil hikmahnya. Kata „alā bermakna „meninggi‟, dengan kata lain, 

merasa lebih tinggi dari selainnya. Namun demikian, perasaan itu bukan pada 

tempatnya, karena tidak didasari landasan logika maupun agama. Lebih lanjut 

Quraish Shihab menjelaskan, ayat di atas menggunakan kata al-arḍ untuk 

menunjukkan betapa kekuasaan Fir‟aun kala itu sangat luas, yaitu wilayah yang 

membentang dari perbatasan India hingga laut Danube yang mengalir di Eropa 



 
 

 
 

Timur dan Tengah. Namun demikian, Fir‟aun telah menjadikan masyarakatnya 

berkelompok-kelompok. Meskipun mereka berbeda-beda, pada akhirnya 

ditundukkan olehnya, sehingga patuh dan taat kepadanya baik secara tulus 

maupun terpaksa.
81

 

Fir‟aun sebagai raja dikelompokkan pada golongan raja-raja yang membuat 

kerusakan di bumi. Ada tiga sebab utama kerusakan yang dilakukan raja-raja 

diktator, antara lain; a) keangkuhan; b) memecah belah keutuhan masyarakat 

dalam rangka mengukuhkan kekuasaannya; c) memperlemah dan menindas 

sebagian kelompok masyarakat yang tidak sejalan dengan cara mempermalukan, 

mengancam, membunuh dan sebagainya.
82

 

Bagi Ibnu Katsir, Fir‟aun merupakan raja yang sombong, seweang-

wenang, serta melampaui batas, ia menjadikan keluarganya sebagai penjabat 

dalam pemerintahannya. Ia menindas salah satu kelompoknya, yaitu Bani Israil. 

Fir‟aun menyuruh mereka bekerja siang dan malam, serta membunuh anak laki-

laki dari bangsa Israil dan membiarkan anak perempuannya hidup. Kesewenang-

wenangan Fir‟aun inilah yang kemudian mengakibatkan rusak dan hilangnya 

kekuasaan dari genggaman kedua tangannya.
83

 

b. Tipe Paternalistik 

Kepemimpinan paternalistis menjadikan sosok pemimpin sebagai panutan, 

teladan dan tumpuhan harapan serta keinginan masyarakat. Pemimpin dengan 

tipe paternalistis lebih mengutamakan kebersamaan. Posisi pemimpin ibarat ayah 

yang bersifat melindungi dan menjadi tumpuhan untuk meminta petunjuk dan 

arahah. Dalam tipe ini, pemimpin yang dianggkat pada umumnya berasal dari 

                                                           
81

 M. Quraish Shihab, Tafsir al-MisbahPesan, Kesan dan Keserasian al-Qur‟an, Vol. X, 

304-305 
82

 Ibid.,307. 
83

 Ibn Katsir, Tafsir al-Qur‟an al-„Azim, Juz 6, 198. 



 
 

 
 

orang-orang yang dituakan. Sifat-sifat kepemimpinan dengan tipe paternalistis ini 

terpancar dalam diri nabi Muhammad Saw. Hal ini terlihat dari beberapa ayat al-

Qur‟an antara lain dalam Surat al-Ahzāb ayat 21; 

                           

           

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang 

baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah 

dan(kedekatan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah” 

Ayat ini menggambarkan sifat nabi Muhammad Saw sebagai seorang 

utusan sekaligus pimpinan bagi umat Islam. Sifat keteladanan seorang Rasul 

sekaligus pemimpin bagi umat Islam. Quraish Shihab menafsirkan ayat ini 

sebagai penegas keteladanan Rasulullah yang seharusnya diikuti. Keteladan bagi 

orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, hari Kiamat dan senantiasa 

berdzikir menyebut nama Allah. Quraish Shihab mengutip pendapat al-

Zamkhsyari perihal keteladan Rasulullah saw. Ada dua kemungkinan makna dan 

maksud dari keteladan Rasulullah saw. Pertama, keperibadian Rasulullah saw 

secara totalitas adalah teladan. Kedua, dalam keperibadian Rasulullah saw ada 

beberapa hal yang patut diteladani. Di antara kedua kemungkinan tersebut, adalah 

kemungkinan pertama yang menjadi pilihan mayoritas ulama.
84

 

Dalam konteks kepemimpinan, Quraish Shihab mengutip pendapat Imām 

al-Qarāfī, bahwa petunjuk yang Rasulullah saw berikan perihal kemasyarakatan 

disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan masyarakat, sehingga tidak 

menutup kemungkinan adanya petunjuk yang berbeda dalam persoalan yang 

sama. Semisal larangan Rasulullah berziarah kubur, kemudian larangan tersebut 

                                                           
84

 M. Quraish Shihab, Tafsir al-MisbahPesan, Kesan dan Keserasian al-Qur‟an, Vol. XI, 

242-243. 



 
 

 
 

dicabut kembali karena melihat kondisi dan suasana masyarakat telah berbeda 

dengan waktu pelarangan.
85

 Keteladanan yang diperaktekkan Rasulullah menjadi 

petanda betapa Rasulullah adalah pemimpin yang memiliki sifat paternalistis.  

Menurut Ibnu Katsir ayat ini menunjukkan bahwa seorang muslim haruslah 

meneladani Rasulullah saw. baik dalam perkataan, perbuatan, dan sikapnya. Ini 

juga merupakan perintah dari Allah kepada manusia agar meneladani Nabi saw. 

dalam segi kesabaran, ketabahan, ketenangan, dan kesungguhannya, serta 

meneladani sikap Rasul saat menunggu jalan keluar dari Allah atas 

permasalahannya. Dan salawat serta kedamaian selalu diberikan olh Allah 

kepadanya sampai hari akhir kelak.
86 

c. Tipe Kharismatik 

Dalam teori kepemimpinan, sifat karismatik seringkali diindikasikan 

dengan sifat kasih-sayang, lemah lembut dan penuh perhatian dari pemimpin ke 

terpimpin. Pada sisi lain, pemimpin karismatik memiliki sifat tegas, berani dan 

penuh perhitungan ketika menghadapi musuh. Al-Qur‟an mengisahkan sifat 

kasih-sayang, lemah lembut dan penuh perhatian serta keberanian dan ketegasan 

pada diri nabi Muhammad Saw sebagai suri tauladan bagi semua pemimpin. 

Kisah tersebut termaktub dalam surat al-Fatḥ ayat 29; 

                       

“Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama 

dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih 

sayang sesama mereka.” 

Quraish Shibah menafsirkan, ayat ini merupakan bukti sikap dan sifat nabi 

Muhammad saw beserta orang-orang muslim. Sikap tegas kepada orang-orang 
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kafir dengan tidak sedikitpun mengorbankan akidah di hadapan mereka. Serta 

sikap lemah-lembut penuh kasih-sayang antar sesama orang beriman. Sikap itulah 

yang menghasilkan wibawa, penghormatan, serta kekaguman setiap orang yang 

melihatnya.
87

 

Quraish Shihab menjelaskan lebih rinci arti dari kata „keras terhadap 

orang-orang kafir‟. Quraish Shihab tidak sependapat dengan pendapat yang 

mengatakan bahwa bersikap keras kepada orang-orang kafir adalah dengan 

ketegasan yang melampaui batas terhadap non muslim. Quraish Shihab 

menegaskan bahwa makna dari kata „kafir‟ beraneka-ragam. Kafir tidak hanya 

bermakna non muslim, tetapi memiliki makna luas yang terangkum dalam makna 

„siapa yang melakukan aktivitas yang bertentangan dengan tujuan agama‟.
88

 

Dalam ayat ini menurut Ibn Katsir adalah bahwa Rasulullah adalah 

sejatinya nabi dan tiada keraguan atas hal ini. Ia mengaitkan penafsiran 

“walladhīna ma‟ahum...”dengan mengcounter al-Maidah ayat 54; inilah sikap 

orang mukmin yaitu tegas dan keras terhadap orang kafir, kasih sayang dan baik 

dengan sesama, marah dan cemberut terhadap orang kafir, ceria dan riang 

terhadap sesama mukmin. Ia menegaskan dengan mengutip surat al-Taubah ayat 

123. 

Dalam hadits disebutkan:  

مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه 
 عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر

“Perumpamaan orang mukmin dalam cita dan sayangnya terhadap sesama 

mukmin adalah seperti tubuh yang satu, jika salah satu bagian tubuh sakit 

maka bagian tubuh yang lain juga akan merasakan susah tidur atau 

demam.” 
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Dalam hadits lain:  

 المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا

“Perumpamaan mukmin satu dengan mukmin lainnya adalah seperti 

bangunan yang saling menguatkan satu sama lain.”
89 

d. Tipe Demokratik 

Kepemimpinan demokratis menjadikan musyawarah sebagai asas dalam 

memutuskan kebijakan. Musyawarah (mushāwarah) berasal dari kata shawara-

yashwuru dengan kata kerja shāwara-yushāwiru, atau shūrā. Dua bentuk kata 

kerja tersebut terdapat dalam al-Qur‟an yaitu surat Ali Imran ayat 159, dan surat 

al-Shura ayat 38; 

                     

                    

                      

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut 

terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 

tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu 

maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 

bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian 

apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada 

Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal 

kepada-Nya.” (QS. Ali Imran: 159) 

Kata shūrā pada ayat ini berbentuk kata perintah, perintah untuk 

memutuskan segala persoalan bersama dengan jalan musyawarah. Ayat ini turun 

di Madinah sebagai penegasan bahwa Islam menjunjung tinggi nilainilai 

demokrasi. Ayat kedua berbentuk kata berita. Kata yang mengisahkan tentang ciri 
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dan sifat orang-orang yang taat dan tunduk pada perintah Allah. Dengan kata lain, 

shurā merupakan perintah yang harus dijalankan dalam mengambil keputusan 

bersama. Ayat ini termasuk ayat Makkiah. Keberadaan ayat ini menjadi petanda 

bahwa perintah musyawarah merupakan bagian terpenting dari perintah agama. 

Quraish Shihab menafsirkan, perintah musyawarah pada ayat ini hanya 

terbatas pada persoalan masyarakat, yang selalu mengalami perubahan dari masa 

ke masa, dan tidak memiliki landasan hukum yang mutlak. Quraish Shihab 

mencotohkan sikap para Sahabat yang memilih diam dan taat ketika Rasulullah 

mengatakan bahwa yang beliau sampaikan adalah wahyu. Sikap demokratis 

Rasulullah terlihat dari tata-cara kepemimpinan beliau dalam menyelesaikan 

persoalan masyarakat. Rasulullah tak segan-segan meminta pendapat para 

Sahabat menyangkut strategi peperangan, keluarga bahkan hal pribadi beliau.
90

 

Quraish Shihab mengutip pendapat Rashid Ridla, seorang pakar tafsir yang 

menulis tafsir al-Manar. Rashid Ridla berpendapat;  

“Allah telah menganugerahkan kepada kita kemerdekaan penuh dan 

kebebasan yang sempurna dalam urusan dunia dan kepentingan 

masyarakat, dengan jalan memberi petunjuk untuk melakukan 

musyawarah, yakni yang dilakukan orang-orang cakap dan terpandang 

yang kita percayai, guna menetapkan bagi kita (masyarakat) pada setiap 

periode hal-hal yang bermanfaat dan membahagiakan masyarakat. Kita 

seringkali mengikat diri kita sendiri dengan berbagai ikatan (syarat) yang 

kita ciptakan, kemudian kita namakan syarat itu ajaran agama, tetapi pada 

akhirnya syarat-syarat itu membelenggu diri kita sendiri”.
91

 

Menurut Ibnu Katsir Rasulullah sellu bermusyawarah dengan kaum 

Muslimin apabila menghadapi suatu permasalahan  untuk mengenakkan hati 

mereka, sperti saat Perang Badang terkait mencegat iring-iringan kafilah kaum 

Musyrik. Nabi saw. bermusyawarah hendak menentukan posisinya, akhirnya al-
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Munzir ibn Amr mengusulkan agar Nabi saw. berada di depan pasukan kaum 

muslim. Begitu pula saat perang Uhud, Nabi saw. menajak mereka 

bermusyawarah apakah ia tetap berada di Madinah atau ikut keluar menghalang 

kedatangan musuh. Maka sebagian besar mereka mengusulkan agar semuanya 

berangkat menghadapi musuh. Nabi saw. pun berangkat bersama pasukannya 

menuju ke arah musuh-musuhnya berada. 

Nabi saw. mengajak mereka bermusyawarah saat Perang Khandaq, apakah 

berdamai dengan golongan yang bersekutu dengan memberikan hasil sepertiga 

dari hasil buah-buahan Madinah pada saat itu. Usul ini ditolak oleh Sa‟d ibn 

Mu‟az dan Sa‟d ibn Ubadah, akhirnya Rasulullah menuruti pendapat mereka. 

Rasulullah juga mengajak bermusyawarah pada Perjanjian Hudaibiyah, apakah 

sebaiknya menyerng orang-orang musyrik. Maka Abu Bakr berkata, 

“Sesungguhnya kita datang bukan untuk berperang, melainkan kita datang untuk 

melaksanakan umrah.” Rasulullah menyetujui pendapat ini.
92

 

                        

         

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya 

dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan 

musyawarah antar mereka; dan mereka menafkahkan sebagian rezeki 

yang Kami berikan kepada mereka”. (QS. al- Shūrā: 38) 

Kata shūrā pada ayat ini, menurut Quraish Shihab shūrā terambil dari kata 

shaur.Shūrā bermakna mengambil dan mengeluarkan pendapat yang terbaik 

dengan memperhadapkan satu pendapat dengan pendapat yang lain. Qurasih 

Shihab menjelaskan lebih lanjut, kata shūrā terambil dari kata shirtu al-„asal 

(saya mengeluarkan madu dari wadahnya). Dengan demikian, bisa dikiaskan 
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bahwa musyawarah adalah upaya mencari madu terbaik dimanapun ia berada. 

Atau dengan kata lain, musyawarah adalah upaya memperoleh pendapat terbaik 

dengan mempertimbangkan kebenaran pendapat tanpa mempersoalkan 

penyampainya. Quraish Shihab menegaskan, bahwa ayat kedua ini turun pada 

masa Makkiah, pada saat umat Islam belum memiliki tatanan pemerintahan. 

Tatanan yang baru terbentuk setelah nabi Muhammad Saw beserta para pengikut 

hijrah ke Madinah. Di Madinahlan tatanan pemerintahan atau kenegaraan dalam 

makna modern terbentuk, dengan Rasulullah saw sebagai pimpinan tertinggi. Hal 

ini menunjukkan bahwa musyawarah adalah anjuran al-Qur‟an yang lintas ruang 

dan waktu.
93

  

Anjuran berupa upaya menyelesaikan persoalan kemasyarakatan menuju 

kemaslahatan. Dua ayat di atas dan pengalaman kenegaraan yang dicontohkan 

Rasulullah dalam menyelesaikan persoalan masyarakat, menjadi petanda bahwa 

tipe kepemimpinan demokratis dengan musyawarah sebagai asas utama 

memperoleh perhatian khusus dari al-Qur‟an. Meskipun demikian, al-Qur‟an 

memberikan batasan-batasan musyawarah dengan hanya membatasi pada 

persoalan kemasyaraktan. Persoalan yang selalu mengalami perubahan dan 

perkembangan seiring pertumbuhan dan perkembangan perdaban umat manusia. 

Menurut Ibnu Katsir ayat ini menunjukkan bahwa jangan sampai 

mengambil keputusan sebelum bermusyawarah agar lebih membantu saat sedang 

menyusun strategi, seperti perang dan yang lain. Rasullah saw. selalu 

bermusyawarah dengan para sahabat sebelum berperang agar mengenakkan hati 

mereka, hal ini juga ditiru oleh sahabat yaitu ketika „Umar wafat, maka enam 

orang sahabat bermusyawarah untuk menentukkan khalifah selanjutnya, 
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yaitu‟Uthmān, „Aly, Ṭalḥah, al-Zubair, Sa‟d, dan„Abd al-Raḥmān ibn „Auf. 

Mereka berenam akhirnya meyepakati dengan memilih „Uthmān sebagai 

khalifah.
94

 

B. Pemikiran Quraish Shihab dan Ibnu Katsir Tentang Kepemimpinan 

Perempuan 

1. Konsep Pemikiran Kedua Tokoh 

M. Quraish Shihab merupakan seorang intelektual muslim yang 

terkenal di kalangan akademisi. Beliau merupakan seorang penafsir 

sekaligus penulis dan penceramah yang handal karena keilmuannya yang 

beliau tempuh melalui pendidikan formal. Kemampuannya menyampaikan 

pendapat dan gagasan dengan bahasa yang sederhana, lugas, rasional, dan 

kecenderungan pemikiran yang moderat sehingga dapat diterima di 

masyarakat. 

Selain itu, Quraish Shihab juga tercatat sebagai penulis yang 

produktif, bukunya antara kain berisi kajian di sekitar epistemologi al-

Qur‟an hingga menyentuh permasalahan hidup dan kehidupan dalam 

konteks masyarakat Indonesia kontemporer.  

Dengan melihat sebagian besar karya Quraish Shihab dapat 

disimpulkan secara umum bahwa karakteristik pemikiran keislaman beliau 

adalah bersifat rasional dan moderat. Beliau tidak memaksakan agama 

mengikuti kehendak realitas kontemporer namun memberikan penjelasan 

atau mengapresiasi kemungkinan pemahaman dan penafsiran baru tetapi 
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dengan tetap sangat menjaga kebaikan tradisi lama dan mengambil tradisi 

baru yang lebih baik.
95

 

Terdapat beberapa gagasan dan pemikiran M. Quraish Shihab, 

diantaranya : 

a. Quraish Shihab berkesimpulan bahwa tujuan pendidikan al-Qur‟an 

adalah membina manusia secara pribadi dan berkelompok sehingga 

mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifah-

Nya guna membangun dunia ini sesuai dengan konsep yang 

ditetapkan Allah. 

b. Al-Qur‟an membuktikan kebenaran materi melalui pembuktian-

pembuktian, baik dengan argumen maupun yang dibuktikan dengan 

penalaran akal. Quraish Shihab mengatakan bahwa menceritakan 

kisah-kisah dalam al-Qur‟an dengan menggaris bawahi akibat 

kelemahan atau melukiskan saat kesadaran manusia dan 

kemenangannya mengatasi kelemahan tadi. 

c. Quraish Shihab berpendapat bahwa pendidikan khususnya dalam 

bidang metodologi sering kali menitik beratkan hafalan atau contoh-

contoh yang dipaparkan menyentuh hati, ditambah lagi nasihat yang 

diberikan tidak ditunjang oleh panutan pemberinya. 

d. Menurut Quraish Shihab sifat pendidikan al-Qur‟an adalah rabbany 

yang dijelaskan melalui ciri-cirinya antara lain mengajarkan kitab 

Allah baik yang tertulis maupun tida tertulis, mempelajarinya secara 
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terus menerus. Quraish shihab sejalan dengan konsepsi al-Qur‟an 

tentang keharusan menuntut ilmu dan memperoleh pendidikan 

sepanjang hayat melalui jalur-jalur formal dan non formal.
96

 

Dengan adanya beberapa gagasan beliau tersebut terlihat dengan 

jelas bahwa Quraish Shihab lebih menitik beratkan sisi rasionalitas yang 

mendalam dengan meneliti serta melihat konteks Al-Qur‟an secara luas 

dan tidak terpaku pada teks Al-Qur‟an saja.  

Imam Ibnu Katsir juga merupakan seorang penafsir dan penulis 

yang cukup produktif, terbukti dari banyaknya karya-karya beliau yang 

sampai sekarang masih banyak dikaji di pesantren hingga kalangan 

akademik. Namun dari pada itu, karakteristik karya seseorang tidak akan 

bisa dilepaskan dari kecondongan minat orang tersebut. Sosok Ibnu Katsir 

lebih condong kepada keabsahan ayat yang ditafsirkannya. Begitu juga hal 

itu tidak bisa dilepaskan dari keadaan jaman saat itu, perhelaatan aliran 

pemikiran pada abad ke-7 H memang sudah kompleks, artinya telah 

banyak aliran pemikiran yang telah ikut mewarnai karakter seseorang.  

Pemahaman yang orisinil untuk mempertahankan keotentikan Al-

Qur‟an dan Sunnah terus dijaga, inilah sebagian pewarnaan Ibnu Katsir 

dalam tafsirnya. Selain itu, kelompok-kelompok yang mengagungkan akal 

secara berlebihan dan thariqah sufiyah telah beredar luas kala itu. Islam 

telah berkembang dan banyak agamawan yang masuk ke dalam islam. Hal 

ini ikut pula mempengaruhi perkembangan wawasan pemikiran. 
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Ibnu Katsir yang condong dengan pola pemikiran gurunya, Ibnu 

Taimiyah sangat terwarnai dalam metode karya-karyanya. Sehingga 

dengan jujur ia berkata, bahwa metode tafsir yang ia gunakan persis sealur 

dan sejalur dengan Ibnu Taimiyah. Tafsir Ibnu Katsir merupakan rujukan 

kategori tafsīr bi al-ma‟thur yang tentunya hal ini tidak bisa dipisahkan 

dari metode beliau dalam karyanya. 

Metode yang digunakan oleh Imam Ibnu katsir diantaranya adalah 

sebagai berikut : 

a. Menafsirkan Al-Qur‟an dengan Al-Qur‟an. 

b. Menafsirkan Al-Qur‟an dengan Al-Sunnah. 

c. Menafsirkan Al-Qur‟an dengan perkataan sahabat. 

d. Menafsirkan Al-Qur‟an dengan perkataan tabi‟in.
97

 

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemikiran kedua tokoh 

sudah jelas bertentangan, Quraish Shihab lebih condong menggunakan 

rasionalitas dan bersifat moderat yang merupakan ciri penafsir 

kontemporer, sedangkan Imam Ibnu Katsir menggunakan metode bi al-

ma‟thūr yang menguraikan makna perayat. 

2. Konsep Pemikiran tentang Kepemimpinan Perempuan dalam Politik  

Disebutkan dalam Surat al-Nisa‟ ayat 34 yang berbunyi : 
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Artinya : Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan karena 

allah telah melebihkan sebagian mereka(laki-laki) atas sebagian 

yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah 

menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka 

perempuan yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi 

memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena allah 

telah memelihara mereka.
98

 

Ayat 34 dari surah al-Nisa‟ memang diyakini oleh mayoritas 

mufassir bahwa kaum laki-laki di atas kaum perempuan, dan posisi itu 

merupakan sesuatu yang kodrati. Adanya teks yang mengatakan bahwa 

kaum perempuan di bawah kepemimpinan kaum laki-laki pengertian teks 

seolah tertutup oleh bunyi teks, sehingga pengertian yang datang darinya 

tidak dapat diganggu gugat. Sedang teks sudah berakhir dan tidak mungkin 

dapat dirubah, akan tetapi realitas sosial semakin berkembang dan 

persoalan pun semakin kompleks seiring berjalannya waktu. 

Dalam asbab al-nuzūl al-Nisa [4]: 34 diceritakan ada seorang laki-

laki dari kaum Anṣār, Sa‟d ibn al-Rabi‟ yang menampar istrinya, Ḥabībah., 

kemudian isterinya dating kepada Rasulullah saw. dan beliau mengizinkan 

wanita itu untuk memukulnya sebagai hukuman baginya. Allah kemudian 

menurunkan ayat ini. Rasulullah kemudian memanggil sang suami dan 

membacakan ayat itu kepadanya. Lalu beliau bersabda, “Aku 

menghendaki sesuatu, namun Allah menghendaki yang lain.” Para ulama 

berbeda pendapat dalam menafsirkan. 
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Ibn Katsir sebagai mufassir yang penafsirannya tergolong al-

riwāyah, penafsirannya yang didominasi oleh oleh kutipan-kutipan riwayat 

hadits Nabi dan perkataan sahabat (qawl al-saḥabat). Atau berpandangan 

bahwa kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Dengan 

kata lain, laki-laki adalah pengurus bagi para wanita, kepalanya, yang 

menguasai, dan yang mendidiknya jika menyimpang. Karena kaum laki-

laki lebih afḍal daripada perempuan, karena itulah nubuwwah hanya 

khusus bagi kaum laki-laki, begitu pula dengan seorang raja. Sedangkan 

menurut M. Quraish Shihab, ayat ini bukanlah mencipatkan perbedaan 

yang menganggap perempuan lebih rendah daripada laki-laki, namun 

keduanya adalah setara.  Ayat yersebut hanyalah ditujukan kepada laki-

laki dalam posisinya sebagai suami dengan perempuan sebagai isteri. 

Mereka adalah satu kesatuan kehidupan, tak ada satupun yang bisa hidup 

tanpa yang lain. Mereka saling melengkapi, ayat ini ditujukan untuk para 

suami dengan kapasitasnya sebagai kepala keluargs, yaitu memimpin 

isterinya, bukan untuj menjadi penguasa ataupun diktator.  Struktur 

masayarakat akaj terbangun secara baik jika kepemimpinan berada di 

tangan orang yang memiliki kompetensi dan kelebihan, tanpa ada 

perbedaan jenis kelamin. Jadi, kepemimpinan tidak tergantung pada 

perbedaan seksis antara laki-laki dan perempuan.  

Quraish Shihab selaku mufassir yang hidup pada zaman modern 

agaknya akan menjadi penengah karena baginya perempuan pun bisa 



 
 

 
 

menjadi pemimpin bagi laki-laki dengan beberapa ketentuan.
99

  Kata 

qawwāmūn dalam ayat 34 surah an-Nisa‟ adalah merupakan bentuk jamak 

dari kata qawwām (       ) yang terambil dari kata qāma (قَام). Kata ini saling 

berkaitan, seperti halnya perintah sholat, yang juga menggunakan akar 

kata itu. Perintah tersebut bukan berarti perintah mendirikan sholat, tetapi 

melaksanakannya dengan sempurna, memenuhi segala syarat, rukun dan 

sunah-sunahnya. Seorang yang melaksanakan tugas dan atau apa yang 

diharapkan darinya disebut qā‟im ( مقائ ) Kalau ia melaksanakan tugas 

tersebut sesempurna mungkin, berkesinambungan dan berulang-ulang, dia 

dinamai qawwām.  

M. Quraish Shihab dalam memahami arti qawāmah, yang bagi 

penulis mengandung makna tersirat untuk mengendalikan superioritas 

laki-laki. Menurutnya, qawāmah juga berarti pemenuhan kebutuhan, 

perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan. Oleh karena itulah, 

simpulnya, kepemimpinan dalam rumah tangga yang dianugerahkan Allah 

kepada laki-laki tidak semestinya menghantarkan kepada 

kesewenangwenangan.
100

  

Sejalan dengan itu, kepemimpinan (qawāmah) tersebut justru 

menjadikan laki-laki benar-benar bertanggung jawab dan bersikap adil 

serta ideal terhadap perempuan. Nuansa keadilan itu terwujud dalam hal 
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suami memberikan keluasan dan ruang bagi istrinya untuk berkarya dan 

berkarir. Lebih lanjut, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa 

kepemimpinan tidak harus bersifat formal.  

Kemampuan seorang istri untuk bersikap lemah lembut sehingga 

menyentuh kalbu, dan berargumentasi secara kuat sehingga menyentuh 

nalar juga merupakan bagian keterampilan kepemimpinan perempuan 

dalam rumah tangga. Dalam konteks ini, kepemimpinan perempuan 

menjadi semakin terasah ketika sering melakukan diskusi dan musyawarah 

dengan pasangan hidupnya (suami). Sebab, kepemimpinan juga berarti, 

“Kemampuan mempengaruhi pihak lain agar ia mengarah secara sadar 

dan sukarela kepada tujuan yang ingin dicapai.” 

Menurut Ibnu Kasir, beliau berpendapat dalam ayat diatas bahwa 

seorang laki-laki pemimpin bagi wanita. Dialah kepalanya, pemimpinnya 

dan pemberi keputusan serta mendidiknya jika bengkok. Beliau juga 

menambahkan Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-

laki) atas sebagian yang lain (wanita). Imam Ibnu Kasir juga menyebutkan 

laki lebih mulia dan lebih baik dari wanita. Karena itu, kenabian 

dikhususkan bagi laki-laki. Demikian pula kepemimpinan tertinggi, Imam 

Ibnu Kasir berargumen dengan sabda Rasulullah Saw berbunyi: “Tidak 

akan beruntung kaum yang perkaranya dipimpin oleh seorang wanita”. 

Termasuk begitu juga halnya dalam persoalan jabatan hakim.
101
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Menurut Imam Ibnu Katsir hukum didalam ayat tersebut berlaku 

umum mencakup kepemimpinan laki-laki didalam keluarganya, dan 

terlebih tadi didalam kepemimpinan publik. Hukum ini dipertegas oleh 

alasan yang juga terdapat didalam ayat itu, yaitu kelebihan akal, pemikiran 

dan lainnya dari sisi kapabilitas untuk mengemban peradilan dan 

kepemimpinan. 

Dari kedua pendapat tersebut di atas sangat jelas diketahui bahwa 

Quraish Shihab memperbolehkan kepemimpinan wanita di dalam politik, 

sedangkan Imam Ibnu Katsir lebih terfokus pada konteks ayat secara 

mutlak sehingga beliau berpendapat bahwa kepemimpinan wanita tidak di 

perbolehkan. Hal tersebut tentu dipengaruhi pula oleh dasar pemikiran 

mereka yang tentu saja berbeda seperti yang telah disebutkan di atas. 

Dari uraian diatas walaupun keduanya sama-sama mengacu pada 

al-Qur‟an namun dapat dibedakan antara ulama klasik yang diwakili Ibnu 

Katsir dengan ulama kontemporer yang diwakili oleh M. Quraish Shihab 

dalam persoalan kepemimpinan perempuan. M. Quraish Shihab lebih 

mengedepankan aspek-aspek sosial terkini beradasarkan fakta-fakta terkini 

dan realitas sosial dimasyarakat, sehingga lebih moderat dan menganggap 

ayat ini berbicara kesetaraan dalam relasi gender di aspek kehidupan 

seperti kepemimpinan. Perempuan boleh memimpin sesuai dengan 

kapasitas dan kapiawaian yang dimilikinya. Sedangkan, Ibnu Katsir 

dengan banyak menyandarkan penafsiran kepada teks-teks hadits dan 

perkataan sahabat, memandang ayat-ayat relasi gender ini sebagai 



 
 

 
 

statement yang normatif dan menjadi proposisi umum yang berlaku secara 

tekstual dalam kondisi apapun dan bagaimanapun. 

 



 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari penjelasan-penjelasan yang telah diuraikan dalam bab-bab 

sebelumnya maka dapat diambil beberap kesimpulan sebagai berikut : 

1. M. Quraish Shihab dan Ibnu Katsir kriteria kepemimpinan yang harus 

dipenuhi adalah beragama Islam atau beriman, adil dan amanat, serta 

kuat. M. Quraish Shihab menambahkan dengan syarat menjadi 

pemimpin haruslah memiliki empat sifat Nabi, yaitu ṣiddīq, amānah, 

faṭānah, dan tablīgh. Mereka berdua juga menjelaskan empat tipe 

kepemimpinan, yaitu otokratik seperti kepemimpinan Fir‟aun, 

paternalistik, karismatik, dan demokratik, seperti yang dicontohkan 

dalam perilaku Rasululullah, saw..  

2. Meskipun keduanya sama-sama berdasar al-Qur‟an yakni surat al-Nisa‟ 

[4]: 34, M. Quraish Shihab memperbolehkan kepemimpinan wanita di 

dalam politik, karena ia melihat dari segi sosial dan historisitas ayat, 

serta berdasarkan fakta dan realitas terkini, sedangkan Imam Ibnu 

Katsir lebih terfokus pada konteks ayat secara mutlak sehingga ia 

berpendapat bahwa kepemimpinan wanita tidak di perbolehkan. Hal 

tersebut tentu dipengaruhi pula oleh dasar pemikiran mereka yang tentu 

saja berbeda.  

 



 
 

 
 

B. Saran-Saran 

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis menyarankan: 

1. Penulis menyadari dalam pembahasan dalam karya tuls ini masih 

sangat terbatas, sehingga diharapkan bagi semua peneliti di masa yang 

akan datang untuk bisa memberikan penjelasan-penjelasan yang lebih 

mendetail tentang masalah tersebut. 

2. Diharapkan bagi semua pembaca yang membaca hasil karya tulis ini 

untuk memberikan kritik dan saran yang membangun sehingga bisa 

menjadi koreksi bagi penulis di masa yang akan datang. 



 
 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Al-Dhahabi, Dr. Muhammad Husain. Tafsir wa al-Mufassirun. Beirut: Dar al-

Fikr, 1976.
 

Alfian, M. Alfan. Menjadi Pemimpin Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 

2009. 

Al-Munawar, Said Agil Husain. Al-Qur‟an Membangun Tradisi Kesalehan 

Hakiki.Ciputat: PT. Ciputat Press, 2005. 

al-Qardhawi, Yusu f. Fatwa-fatwa Kontemporer.Jakarta: Gema Insani Press, 

2000. Jilid XI.. 

Anoraga, Pandji. Manajemen Bisnis. Jakarta: Rineka Cipta, 2004. 

Anshori, Endang S.. Membincangkan Feminisme. Bandung: Pustaka Hidayah, 

1997. 

Arikunto, Suharsini Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: 

Rineka Cipta, 2002. 

Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur‟an dan Terjemahnya. Bandung: 

Diponegoro, 2010. 

_____________________________________. Tafsir Qur‟an Tematik 

(Kependudukan Dan Peran Perempuan). Jakarta: Lajnah Pentashihan 

Mushaf Al-Qur‟an, 2009. 

DewanRedaksi Ensiklopedi Islam. Ensiklopedi Islam. Jakarta: PT. Ichtiar Baru 

Van Hoeve, 2001. 

Emzir. Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rajawali Press, 

2011. 

Faisol, Muhammad. Hermeneutika Gender; Perempuan dalam Tafsir Bahr 

Muhith. Malang: UIN-Maliki Press. 2011. 

Fakih, Mansour. Analisis dan Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 1996. 

Ilyas, Hamim. Perempuan Tertindas? Kajian Hadis Misoginis. Yogyakarta: TP, 

2003. 

Ismail, Nurjannah. Perempuan dalam Pasungan (Bias Laki-Laki dalam 

Penafsiran). Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2003. 



 
 

 
 

Ja‟far,Dr. Muhammad Anis Qasim. Perempuan dan Kekuasaan (Menelusuri Hak 

Politik dan Persoalan Gender dalam islam). Jakarta: Amzah, 2002. 

Jarwanto. Pengantar  Manajemen (3 IN 1). Yogyakarta: Mediatera, 2015. 

Kartono, Kartini. Pemimpin dan Kepemimpinan (Apakah Kepemimpinan 

Abnormal itu). Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016. 

_____________.Psikologi Wanita Mengenal Gadis Remaja dan Wanita 

Dewasa.B andung: Mandar Maju, 1984. 

Katsir,Ibn. Bidayah wa An-Nihayyah, terj. Dr. Ahmad Abdul Wahab Fatih. 

Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2004. Vol I. 

_________. Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir, terj. M. Abdul Ghafar, Ringkasan 

Tafsir Ibnu Katsir. Jakarta: Pustaka Imam as-Syafi‟i, 2001. 

_________. Tafsir al-Qur‟an al-‟Adzim. Beirut: Dar al-Fikr, 2005. 

_________. Tafsir  Ibnu Kasir, diterj. Oleh Bahrun Abu Bakar. Bandung: Sinar 

Baru Algensindo, 2000. 

_________. Tafsir al-Qur‟ān al-„Aẓīm.Beirut: Dār al-Kutub al-„Ilmiyyah, 1998. 

Juz II. 

Maswan,  Nur  Faiz. Kajian  Diskriptif  Tafsir  Ibnu  Katsir. Jakarta:  Menara  

Kudus,2002. 

Muhammad, K.H. Husein. Islam Agama Ramah Perempuan. Yogyakarta: LKS 

Yogyakarta, 2000. 

Mulyana,Dedy. Metedologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosdakarya, 2004. 

Munir, Lily Zakiyah. Memposisikan Kodrat. Bandung: Mizan, 1999. 

Muthabari, Murtadlo. Hak-Hak Wanita dalam Islam. Jakarta: Lentera, 1995. 

Nata, H. Abuddin. Tokoh-tokoh Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia. 

Jakarta: Rajagrafindo, 2004. 

Ridha, Muhammad Rasyid. Tafsir Al-Manār. Kairo: Dār al-Manār, 1367. 

Rivai, Veithzal. Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi. Jakarta: Rajawali Press, 

2012. 

Shihab, M. Quraish. Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur‟an. 

Jakarta: Lentera Hati, 2002. 



 
 

 
 

________________. Lentera Hati; Kisah dan Hikmah Kehidupan. Bandung: 

Mizan, 2002. 

________________. Membumikan al-Qur‟an. Jakarta: Lentera Hati, 2002. 

________________. Perempuan. Tangerang: Lentera Hati, 2013. 

________________. Sunnah Syiah Bergandengan Tangan, Mungkinkah? 

Kajianatas Konsep Ajaran dan Pemikiran. Jakarta: Lentera Hati, 2007. 

________________. Tafsir Al- Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-

Qur‟an.Jakarta: Lentera Hati, 2000. Vol. II. 

________________. Wawasan Al-Qur‟an.Bandung: Mizan, 2013. 

Sinn, Ahmad Ibrahim Abu. Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan 

Kontemporer. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006. 

Subhan, Zaitunnah. Kekerasan Terhadap Perempuan. Jakarta: El Kahfi, 2004. 

Surbakti, Ramlan. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Grasindo, 1990. 

Syamsuddin,Phil. Sahiron. Al-Qur‟an dan isu-isu komtemporer. Yogyakarta: UIN 

Sunan Kali Jaga. 

Umar, Nasaruddin. Kodrat Perempuan dalam Islam. Jakarta: Fikahati Aneska, 

2000. 

Wahid, Mustafa Abdul. al-Siratun Nabawiyah li Ibnu Katsir. Beirut: Dar al-Fikr, 

1990. 

Maghfiroh.”Kepemimpinan Perempuan (Telaah Kritis Pemikiran Husein 

Muhammad).” Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2014. 

Ngabidah, Atina. “Peran Perempuan Sebagai Pemimpin (Telaah Kritis Pemikiran 

Siti Musdah Mulia)”. Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2015. 

Farida.Kepemimpinan Wanita dalam al-Qur‟an. Thesis-Pascasarjana UIN Raden 

Intan, Lampung, 2018. 

http://pgsdberbagi.blogspot.co.id/2014/01/penelitian-komparatif.html 

http://pojokquraishshihab.blogspot.com/2011/10/daftar-karya.html 

 

 

http://pgsdberbagi.blogspot.co.id/2014/01/penelitian-komparatif.html
http://pojokquraishshihab.blogspot.com/2011/10/daftar-karya.html

