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Ada sebuah adagium yang dianggap memiliki legalitas formal yang 
hingga kini seolah-olah selalu bisa menjadi ’senjata pamungkas’ para 
penguasa untuk memaksakan kehendak kepada rakyat mereka: ”hukmul 
hâkimu ilzâmun wa yarfa’ul khilâf”. Kata dosen Ushul Fiqih ketika penulis 
’kuliah’ di Fakultas Syari’ah IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, kurang lebih bermakna: ”setiap keputusan pemimpin bersifat 
mengikat kepada setiap orang yang berada di bawah kepemimpinannya dan 
selalu bisa diasumsikan sebagai solusi atas setiap perbedaan yang terjadi di 
antara mereka”. Implikasinya, seolah-olah rakyat bisa dipaksa untuk taat 
terhadap setiap keputusan pemerintah yang diasumsikan mewakili 
kepemimpinan mereka, meskipum belum tentu keputusan itu merupakan 
keputusan yang bijak dan bisa dipertanggungjawabkan keabsahan legal-
formal apalagi moral-idealnya, Adagium itu, seringkali juga disertai dengan 
adagium lain yang seolah-olah bisa dianggap menguatkan keabsahan 
yuridis-formal dan moral-idealnya: ”tasharruful imâm ’alal ra’iyyati manûthun 
bil mashlahah” (kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya diasumsikan selalu -
- bisa dipastikan -- diorientasikan kepada kemashlahatan). Oleh karenanya, 
seolah-olah rakyat hanya boleh menyatakan ’setuju’ terhadap apa pun 
keputusan pemerintah yang diasumsikan merepresentasikan 
kepemimpinannya dengan sikap taqlid.  

Penulis sama sekali tidak ingin menggugat keabsahan kedua adagium 
di atas, yang secara tekstual sudah menjadi bagian dari kaedah fiqhiyyah 
yang dipercaya oleh para pembelajar ushul fiqih sebagai acuan beristinbâth. 
Hanya saja, penulis selalu bertanya: ”adagium itu sebenarnya ditujukan 
kepada siapa?” Apakah benar kedua adagium itu hanya ditujukan kepada 
rakyat yang dipimpin oleh para pemimpin yang yang diasumsikan ’imun’ 
(ma’shûm). Atau kepada para pemimpin yang pada suatu saat bisa berbuat 
salah  dengan beragam kebijakannya? Atau, jangan-jangan kedua adagium 
itu ditujukan kepada dua belah pihak – rakyat dan para pemimpin – yang 
sama-sama harus selalu berpikir kritis terhadap setiap keputusan dan 
kebijakan yang mereka pilih demi kemashlahatan mereka secara timbal-
balik? 

Melihat dengan logika ’mashlahat’, yang dalam kajian fiqih Islam 
dikenalkan dalam teori maqâshid asy-syarî’ah, seharusnya para pemimpin 
sadar bahwa apa pun yang menjadi pilihan mereka untuk menjalankan roda 
kepemimpinannya tidak boleh tidak selamanya ’harus’ berpihak kepada 
rakyat, istilah politiknya: ”pro-rakyat’. Sebagaimana peringatan dini 
(warning) Nabi s.a.w.: ”kullukum râ’in, wa kullukum masûlun ’an ra’iyyatih” 
(kalian semua adalah pemimpin, dan kalian akan dimintai pertanggung 



jawaban atas kepemimpinan kalian). (HR al-Bukhari-Muslim dari Abdullah 
bin Umar). Jadi, kepempimpinan itu terkait dengan persoalan ’tanggung 
jawab’, sehingga seorang pemimpin harus senantiasa berpikir bagaimana 
menjadi ’sosok’ yang selalu bisa mempertanggungjawabkan setiap 
keputusan dan kebijakannya kepada rakyat yang dipimpinnya (secara 
horisontal), dan yang jauh lebih penting lagi, ketika sadar akan posisi 
kekhalifahannya, harus bisa mempertanggungjawabkan – secara vertikal -- 
setiap keputusan dan kebijakannya kepada Tuhan (Allah). 

Seorang pemimpin selalu menyandang dua predikat: khalîfah dan 
imâm. Dalam bahasa Indonesia, arti kedua kata itu sama: pemimpin atau 
penguasa. Tetapi secara hakiki, maknanya berbeda. Kata khalîfah berakar dari 
kata khalafa. Artinya, menunjuk pada seseorang yang berada 'di belakang'. 
Itulah sebabnya mengapa khalîfah dimaknai sebagai seseorang yang 
menggantikan tokoh yang ada 'di depan' (pendahulunya). Seorang 
pemimpin disebut  khalîfatullâh, karena dia berada ’di belakang Allah’, dalam 
pengertian mewakili Allah dalam memimpin manusia yang dipimpinnya, 
sehingga dia harus mempertanggungjawabkan seluruh tindakannya kepada 
Allah. Sedangkan kata imâm adalah orang yang ada 'di depan.' Kata ini 
sering dimaknai sebagai tokoh teladan: terdepan dalam segala tingkah-laku 
kebaikan, santun, terpuji, bermoral tinggi, bijaksana, rendah hati, dan yang 
paling utama: memiliki keimanan dan ketakwaan yang memadai sebagai 
’Sang Teladan’ bagi orang-orang yang dipimpinnya, sehingga dirinya bisa 
menjadi panutan yang sejati bagi rakyatnya, karena keputusan dan 
kebijakannya yang selalu pro-mashlahah dan anti-mafsadah bagi rakyat 
yang dipimpinnya. 

Nabi Muhammad s.a.w., misalnya,  sebenarnya bisa saja memainkan 
peran penguasa dengan kekuasaan luar biasa besar, tetapi karena jiwa 
kepemimpinannya yang utuh (penuh intigritas), beliau lebih memilih 
menjadi 'pemimpin' sejati. Dalam konteks politik, secara sederhana, 
pemimpin itu bisa kita kiaskan seperti seorang presiden yang dipilih oleh 
rakyat, sementara itu ’penguasa’ seperti seorang raja yang mengangkat 
dirinya (meskipun) tanpa persetujuan rakyatnya. Namun, tidak sedikit 
presiden yang memainkan peran sebagai ’raja’ yang serba ingin berkuasa 
tanpa ’ingat’ kehendak rakyatnya. Bahkan, karena arogansinya bisa jadi 
merasa menjadi ’penguasa tunggal’ yang kekuasaannya tak bisa dikontrol 
oleh rakyatnya. Padahal, pemimpin dan penguasa itu adalah dua jabatan, 
dua tipe, dua amanat yang dalam konteks kepemimpinannya sering 
’bertolak belakang’. Meminjam istilah Emha Ainun Nadjib (sebagai 
budayawan), penguasa mengelola kekuasaan dirinya atas kehendak banyak 
orang, sedangkan pemimpin mengelola cinta dan sistem penyejahteraan. 
Bahkan -- secara umum -- Prof.Dr.HM. Quraish Shihab, M.A. menyimpulkan 
dari firman Allah SWT: "(yaitu) orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan 
mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, 



menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada 
Allah-lah kembali segala urusan." (QS al-Hajj [22]: 41), bahwa pemimpin 
memiliki tanggung jawab yang luas sekali, menyangkut kewajiban menjalin 
hubungan kepada Allah, dengan masyarakat, alam semesta, berbuat baik, 
mencegah keburukan baik menurut agama, sosial, politik, maupun budaya.  

Bepijak dari uraian di atas, penulis berkesimpulan bahwa pemimpin 
yang memahami arti tanggung jawabnya seperti inilah yang seharusnya kita 
pilih untuk memimpin negara dan bangsa ini, termasuk di negeri kita 
tercinta ’Indonesia’. Bukan pemimpin yang ’sok kuasa’, yang 
mengasumsikan bahwa semua keputusan dan kebijakannya ’selalu benar’, 
dan berkecenderungan selalu ingin memaksakan kehendaknya kepada 
rakyat, meskipun ternyata keputusan dan kebijakannya lebih pantas 
dianggap ’salah’ dan bisa berujung pada kemadharatan bagi rakyatnya. 

Wallâhu A’lamu bish-Shawâb. 
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