
 

1 

 

KEPEMIMPINAN DALAM PANDANGAN MUFASSIR NUSANTARA 
(ANALISIS PENAFSIRAN SYEIKH NAWAWI BANTEN, HAMKA 

DAN M. QURAISH SHIHAB TERHADAP AYAT ULIL AMRI) 
 

 

SKRIPSI 

 
 
 

 

 

 

Oleh : 

DIANA SA’ADATUL HIDAYAH 
NIM : U20151039 

 

 

 

 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER 

FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA 

2021 

 

 



 

 

I 

 

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : Diana Sa’adatul Hidayah 

NIM : U20151039 

Program Studi : Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir 

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora 

Institusi : IAIN Jember 

 

menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak 

terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiyah yang 

pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip 

dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. 

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-

unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk 

diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa 

paksaan dari siapapun. 

Jember, 30 Juni 2021 

Saya yang menyatakan 

 

 

Diana Sa’adatul Hidayah 
NIM. U20151039 

 

  



 

II 

 

SKRIPSI 

 

 

 

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember 
untuk memenuhi salah satu persyaratan 

memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) 
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora 
Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir 

 

 

 

Oleh: 

Diana Sa’adatul Hidayah 
NIM: U20151039 

 

 

 

 

 

 

Disetujui Pembimbing  

 

 

 

Dr. H. Kasman, M.Fil.I  
NIP. 19710426 199703 1 002   



 

III 

 

  



 

IV 

 

  



 

V 

 

ABSTRAK 

Diana Sa’adatul Hidayah, 2021: Kepemimpinan dalam Pandangan Mufassir 
Nusantara (Analisis Penafsiran Syeikh Nawawi Banten, Hamka dan M. 
Quraish Shihab terhadap Ayat Ulil Amri). 

Kata kunci: Kepemimpinan Pandangan Mufassir Nusantara, Ulil Amri. 
 

Kepemimpinan merupakan salah satu faktor keberhasilan suatu 
organisasi. Sekalipun banyak tulisan yang membahas tentang 
kepemimpinan, namun masalah-masalah yang berkaitan dengan 
kepemimpinan tidak pernah habis untuk menjadi topik pembahasan. 
Khususnya di Indonesia. Di dalam Al-Qur’an terdapat kata Ulil Amri 
yang mewakili kata pemerintah. Sebagian besar mufassir sepakat 
berpendapat bahwa Ulil Amri identik dengan kepemimpinan. Kata Ulil 
Amri dalam Al-Qur’an terdapat pada surah An-Nisa ayat 59 dan 83. 
Untuk menjawab masalah kepemimpinan di Nusantara maka menjadi hal 
yang penting untuk mengetahui bagaimana pendapat mufassir Nusantara 
tentang kepemimpinan tersebut.  

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Konsep 
Ulil Amri, 2) Konsep taat terhadap Ulil Amri, 3) Kontekstualisasi Ulil 
Amri menurut pandangan Syeik Nawawi Banten, Hamka dan M. Quraish 
Shihab. Dengan tujuan untuk menjelaskan Konsep Ulil Amri, Konsep taat 
terhadap Ulil Amri, Kontekstualisasi Ulil Amri menurut pandangan Syeik 
Nawawi Banten, Hamka dan M. Quraish Shihab dan harapan setelah 
penjelasan ini dipaparkan akan memberikan manfaat kepada pembaca 
sebagai wawasan atau dapat diterapkan dikehidupan sehari-hari. 

Untuk mengidentifikasi masalah tersebut, penulis menggunakan 
penelitian kepustakaan (library research). Untuk menjawab rumusan 
masalah, penulis menggunakan metode deskriptif dan analisis isi. Dengan 
pendekatan ini diharapkan memperoleh gagasan-gagasan yang ada dalam 
kitab tafsir Marah Labih karya Syeikh Nawawi Banten, tafsir Al-Azhar 
karya Hamka dan tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab. 

Dalam surah An-Nisa ayat 59 dan 83 Ulil Amri ada tiga pendapat 
menurut Syeikh Nawawi Banten. Pertama, pemimpin perang. Kedua, 
orang yang pandai dan bijaksana yaitu Khulafa’ur Rasyidin. Dan ketiga, 
yaitu Ulama, Guru dan Pemerintah. Menurut Hamka Ulil Amri adalah 
Pemerintah yang mengatur tatanan Negara. Sedangkan menurut M. 
Quraish Shihab Ulil Amri adalah orang-orang yang mengurus hal 
kemasyarakatan, bukan dalam ranah aqidah atau agama murni. Dan Ulil 
Amri tidak terbatas pada satu orang atau satu kelompok saja menurut M. 
Quraish Shihab.  

Dari pendapat ketiga mufassir tentang Ulil Amri ini dipaparkan, 
maka konsep ketaatanpun menjadi perbincangan berikutnya. Menurut 
Syeikh Nawawi Banten dari pendapat pertama yang mengatakan bahwa 
Ulil Amri adalah pemimpin perang maka perintahnya wajib untuk ditaati. 
Dari pendapat kedua dan ketiga, maka yang wajib ditaati adalah pendapat 
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yang bersumber dari Al-Qur’an, Hadits dan Ijma’ Ulama. Selain itu maka 

tidak wajib untuk ditaati. Menurut Hamka yang mengatakan Ulil Amri 
adalah pemerintah yang mengurus tatanan Negara maka semua perintah 
nya wajib untuk ditaati dengan syarat pemimpin tersebut dipilih secara 
ketat dan memenuhi syarat. Sedangkan menurut M. Quraish Shihab 
perintah yang wajib untuk ditaati adalah perintah yang datangnya dari Al-
Qur’an dan Hadits saja. Jika tidak bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits 

maka tidak wajib untuk ditaati akan tetapi jika perintah tersebut 
merupakan kemaslahatan bagi masyarakat maka lebih baik ditaati. 

Oleh karena itu jika mengkompromikan dengan keadaan 
Indonesia, maka pendapat syeikh Nawawi Banten yang mengatakan Ulil 
Amri adalah pemimpin perang dan khulafa’ur Rasyidin maka di Negara 

Indonesia tidak ada Ulil Amri. Akan tetapi jika mengikuti pendapat yang 
ketiga, maka pemerintah Negara dikatakan ulil amri hanya saja pendapat 
yang wajib ditaati adalah pendapat yang bersumber dari Al-Qur’an, 

Hadits dan Ijma’ Ulama seperti bilangan rokaat sholat. Dan ijma ulama 

tidak hanya meliputi Indonesia saja, melainkan harus antar Negara. 
Seperti contoh penentuan awal puasa dan penentuan hari raya yang 
dilakukan beberapa golongan di Indonesia maka tidak wajib untuk diaati. 
Jika ada yang mendahlukan atau mengakhirkan dari yang diputuskan 
Negara, maka golongan tersebut tidak dianggap melanggar perintah Al-
Qur’an surah An-Nisa ayat 59. Jika mengikuti pendapat Hamka 
pemerintah Negara seperti presiden dan jajarannya, perintahnya wajib 
untuk ditaati karena mereka adalah Ulil Amri. dan melihat pandanan M. 
Quraish Shihab, maka pemerintah Negara, Kabupaten, Desa, Kepala 
sekolah, ketua OSIS, ketua kelompok tani dan semua ketua yang 
memimpin setiap kelompoknya merupakan Ulil Amri. Perintah yang 
datang dari Ulil Amri jika tidak bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits 

maka tidak wajib untuk ditaati, namun jika perintah tersebut dirasa lebih 
baik untuk kemaslahatan maka M. Quraish Shihab menyarankan lebih 
baik untuk ditaati. 
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan sebuah organisasi 

adalah kepemimpinan. Begitupun dalam organisasi suatu Negara. Pemimpin 

mempunyai pengaruh besar dalam mencapai tujuan sebuah organisasi.1 Oleh 

karena itu, merupakan komponen yang wajib ada dalam organisasi adalah 

pemimpin. Tentunya dengan syarat-syarat yang ideal menjadi pemimpin, 

contoh seperti strategis, eksekutor, manager talenta, pengembang Sumber 

Daya Manusia (SDM) dan kecakapan pribadi.2 

Begitupun dalam islam, persoalan kepemimpinan bukan lah hal yang 

baru. Banyak kisah-kisah teladan baik dari Nabi, Sahabat, panglima perang 

dan pemimpin-pemimpin islam di generasi selanjutnya. Sebagaimana islam 

mencontohkan kepemimpinan Nabi hingga membawa islam pada titik terang. 

Begitu juga kepemimpinan Muhammad Al Fatih, Sa'ad Bin Abi Waqqosh, 

Thariq Bin Ziyad dan lain sebagainya.3 

Tentang kepemimpinan ini tak hentinya menjadi rubrik pembahasan dan 

dialektika di berbagai kalangan. Dewasa ini seringkali terjadi perdebatan 

tentang kepemimpinan. Khususnya di Indonesia sendiri yang melibatkan 

politik secara penuh dalam memilih seorang pemimpin. Entah pemilihan 
                                                             
1 F. Winarni, M.Si, Modul Kepemimpinan, (Yogyakarta: PHKI, 2011), hal. 8 
2 Febta Rina Handayani, Pentingnya Peran Pemimpin Efektif Dalam Pencapaian Tujuan 

Organisasi, (Magelang, Widyaiswara, 2012), hal. 1 
3 Rizem Aizid, Para Panglima Perang Islam, (Yogyakarta: saufa, 2015), hal. 57-81 



 

2 

 

pemimpin yang dilatar belakangi jenis kelamin, keterlibatan dalam partai atau 

pun pemilihan pemimpin atas dasar kecocokan terhadap umatnya sendiri. 

Permasalahan yang paling besar dalam kepemimpinan adalah sebuah 

pemberontakan. Sebab ketika ada kekuasaan dan dirasa adanya ketidakadilan, 

disitulah rentan terjadi pemberontakan, Baik pemberontakan tersebut dalam 

skala kecil ataupun besar. Pemberontakan bermula dari ketidakcocokan 

dengan pemimpin ataupun karena ketidakpuasan akan kebijakannya. 

Pemberontakan tersebut pada akhirnya akan mengancam berbagai aspek 

seperti ekonomi, pendidikan, ideologi, kesejahteraan dan lain sebagainya. 

Salah satu dampak dari pemberontakan adalah timbulnya ketidaktaatan 

masyarakat terhadap pemimpinnya. Dengan tidak adanya taat dari 

masyarakat terhadap pemimpinnya akan mendatangkan masalah-masalah 

baru yang dapat menghambat tercapainya suatu tujuan dalam organisasi 

seperti tidak adanya kedamaian, kesejahteraan dan lain sebagainya. Oleh 

karena itu, sikap taat merupakan kunci utama bagi suatu bangsa yang ingin 

besar. 

Dasar hukum yang ada dan dilihat dari kacamata tafsir, terdapat ayat yang 

signifikan tentang anjuran taat terhadap pemimpin berdasarkan firman Allah 

dalam surah An-Nisa ayat 59: 

ُُتأ ِِف  عأ نأ تاناازا
ِ
ِر ِمنأُُكأ فاا َمأ أُوِِل اْلأ ُسولا وا َأِطيُعوا الرذ ا وا نُوا َأِطيُعوا اَّللذ ينا أ ما ِ اا اَّلذ َيا َأُّيه

ٍء فا  أ ُن َشا سا َأحأ ٌ وا ْيأ ِِلا خا ِم اْلأ ِخِر ذا الأياوأ ِ وا ِمنُونا ِِبَّللذ نأ ُكنأُُتأ تُؤأ
ِ
ُسوِل ا الرذ ِ وا َلا اَّللذ

ِ
وُه ا ُرده

 تاأِْويًل 
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Artinya: “wahai orang-orang yang beriman! Taatailah Allah dan taatilah 
Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan)4, 
diantara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang 
sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul 

(Sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. 
Yang demikian itu, lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya”5 

Dalam kitab Tafsir Al-Adzim jilid 3 karya Ibnu Katsir menjelaskan 

bahwa ketaatan terhadap pemimpin telah Allah gariskan menjadi urutan ke 

tiga setelah taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, lafadz pemimpin, 

tidak diikuti dengan lafadz “Ta’atilah” karena ketaatan terhadap pemimpin 

merupakan cabang dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Sehingga, 

selama pemimpin tidak memerintah pada kemaksiatan maka wajib taat dan 

mendengarkan terhadap perintahnya.6 

Melihat ayat diatas memang sudah menjadi kewajiban kita untuk taat 

terhadap Allah dan Rosul-Nya. Namun pada kenyataannya tidak ada manusia 

yang memiliki taraf ketaatan tinggi terhadap Allah dan Rosul-Nya. Kecuali 

orang-orang pilihan Allah sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur’an 

Surah Fathir ayat 28: 

ا ِمنأ ِعبااِدِه  أَشا اَّللذ ا َيا ذما ن
ِ
ِِلا ا انُُه كاذا تاِلٌف َألأوا اِم ُمخأ نأعا َ اْلأ اب ِ وا وا ادلذ ِمنا النذاِس وا وا

نذ 
ِ
اُء ا زِيٌز غاُفورٌ الأُعلاما ا عا اَّللذ   

Artinya: “Dan demikian (pula) di antara manusia, makhluk bergerak yang 
bernyawa dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam 
warnanya (dan jenisnya). Di antara hamba-hamba Allah yang takut 
kepada-Nya, hanyalah para ulama. Sungguh, Allah Mahaperkasa, 
Maha Pengampun.” 

                                                             
4 Selama pemegang kekuasaan berpegang pada kitab Allah dan Sunnah Rosul 
5 Departemen Agama RI. Syamil Qur’an Yasmina Al-Qur’an Dan Terjemahnya. (Jakarta: 

PT. Sukma angkasa media bandung,2009).87 
6 Tafsir Al-Adzim, j IV, h. 465, Cet. Makkah Th. 1889 
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Ayat diatas membuka pandangan kita bahwa aturan yang datangnya dari 

Allah dan Rasul-Nya saja tidak dapat diterapkan oleh semua orang. Hanya 

orang-orang yang memiliki keimanan saja yang bisa menjalankannya. 

Apalagi aturan yang dibuat oleh sesama manusia, sudah pasti banyak 

penolakannya karena terkadang manusia membuat peraturan melihat 

beberapa sisi saja, yang belum tentu dapat diterapkan disisi lain. Dari sini kita 

tahu bahwa ketaatan terhadap manusia ini masih memiliki batasan atau tidak 

wajib secara mutlak. Karena ketaatan dilakukan hanya karena suatu tujuan. 

Berikut beberapa dalil tentang ketaatan: 

 

ثَ َنا ُمحَمَّدح ْبنح  ، عَ  َعِلي   َحدَّ َْيد ، ثنا ََيََْي ْبنح سحَلْيم  ، ثنا يَ ْعقحوبح ْبنح ُحح ْن الصَّائِغح اْلَمكِ يُّ
اَن، َعِن اْلََْسِن، َعْن ِعْمرَاَن ْبِن ححَصْْي  قَاَل: قَاَل َرسحولح هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه  ِهَشاَم ْبِن َحسَّ

 َوَسلََّم: "ََل طَاَعَة ِلَمْخلحوق  ِف َمْعِصَيِة اْْلَاِلقِ "7

“Tiada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah”. (HR. At-
Thabrani) 

Dalam hadits juga disebutkan kita dianjurkan untuk mengikuti aturan-

aturan yang baik menurut kemaslahatan sesama: 

 ، ثَ َنا ُمحَمَّدح ْبنح اْلمحَثَّنَّ ثَ َنا ُمحَمَّدح ْبنح  َواْبنح َحدَّ ، قَاََل: َحدَّ َبشَّار ، َواللَّْفظح َِلْبِن اْلمحَثَّنَّ
ثَ َنا شحْعَبةح، َعْن زحبَ ْيد ، َعْن َسْعِد ْبِن عحبَ ْيَدَة، َعْن َأِب َعْبِد الرَُّْحَِن، َجْعَفر   ، َحدَّ

، َأنَّ َرسحوَل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم بَ َعَث َجْيًشا، َوأَمََّر َعَلْيِهْم  َعْن َعِلي  
اَد ََنٌس َأْن َيْدخحلحوَها، َوقَاَل اْْلَخرحوَن: َرجحًًل، فََأْوَقَد ََنرًا، َوقَاَل: اْدخحلحوَها، فََأرَ 

َها، َفذحِكَر َذِلَك لَِرسحوِل هللِا َصلَّى هللاح َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل لِلَِّذيَن  ِإَنَّ َقْد فَ َرْرََن ِمن ْ

                                                             
7 At Thabrani, Al Mu’jam Al Kabiir li Al Tabrani, Juz 18, Hal. 170. 
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، َوقَاَل «َياَمةِ أَرَادحوا َأْن َيْدخحلحوَها: "َلْو َدَخْلتحمحوَها َلَْ تَ زَالحوا ِفيَها ِإََل يَ ْوِم اْلقِ 
َا الطَّاَعةح ِف »ِلْْلَخرِيَن قَ ْوًَل َحَسًنا، َوقَاَل:  ََل طَاَعَة ِف َمْعِصَيِة هللِا، ِإَّنَّ

 8اْلَمعُْروِف"

"Tiada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah, 
sesungguhnya ketaatan hanya pada yang baik saja". (HR. Al Bukhari 
Muslim dan Abu Daud, Nasaiy dan Ibnu Hibban). 

Taat terhadap pemimpin terdapat banyak ikhtilaf diberbagai kalangan. 

Bahkan KH. Nawawi (Pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri) pernah berfatwa 

di zaman ini sudah tidak wajib taat pada pemerintah. Akan tetapi tidak boleh 

memberontak.9 

Sebagaimana dijelaskan juga dalam kitab Bughyah al Mustarsyidin 

karangan Sayyid Abdurrohman bin Muhammad Husain bin Amr Al Masyhur, 

hukum taat terhadap pemimpin ada 2 macam, yaitu: pertama, wajib dipatuhi 

secara mutlak (mengaplikasi sekaligus meyakini dengan hati) yakni 

berhukum dosa apabila tidak mengerjakan perintah tersebut. Kedua, boleh 

dipatuhi. Yakni tidak dosa apabila tidak mengerjakan perintah tersebut.10 

Perintah yang wajib ditaati adalah perintah yang tidak bertentangan dengan 

syari’at (dalam hukum islam termasuk pada hukum halal haram). Jika 

perintah berkaitan dengan syari’at yang diperbolehkan (hukum mubah) atau 

tidak termaktub dalam syari’at maka boleh diaplikasikan saja dalam artian 

                                                             
8 Shahih Al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasa’iy, Shahih Ibnu 

Hibban. (Software jawami’ Al-Kalim) 
9 Wawancara Abdul Wafi (Santri Sidogiri) 
10 Sayyid Abdurrohman Bin Muhammad Husain Bin Amr Al Masyhur, Bughyatul 

Mustarsyidin, Vol I (Software Maktabah Syamilah), 189. 
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bisa diingkari oleh hati “Ingkar bil qolbi”.11 Pendapat kedua ini jika dikaitkan 

dengan hadits diatas yang boleh dipatuhi adalah aturan yang baik. 

Dalil-dalil diatas adalah beberapa dasar hukum dari Agama tentang 

kepemimpinan yang seharusnya diterapkan Negara. Karena jika ditinjau dari 

relasi Agama dan Negara, Agama dan Negara merupakan suatu kesatuan 

yang tidak dapat dipisahkan. Agama tidak dapat diterapkan tanpa dukungan 

Negara. Begitupun Negara juga harus dipandu dengan nilai-nilai Agama. 

Diantaranya adalah Agama menjadi petunjuk untuk membuat aturan Negara 

sebagai kemaslahatan bersama. Dengan harapan suatu Negara dapat 

melakukan interaksi sosial dan beragama dengan baik. Sehingga tercipta 

Negara yang damai, aman, adil, makmur, sejahtera dan penuh berkah. 

Sebagaimana kutipan Imam Al-Ghozali dalam kitabnya Ihya’ Ulumum 

Al-Diin yaitu: “Negara dan Agama merupakan dua saudara kembar. Agama 

merupakan pondasi, sedangkan Negara adalah pengawalnya. Sesuatu yang 

tidak memiliki pondasi maka akan runtuh. Dan pondasi yang tidak memiliki 

pengawal maka akan sia-sia”.12 

Salah satu wujud perhatian islam dalam relasi Agama dan Negara adalah 

adanya kewajiban mengangkat seorang pemimpin (Nasb Al-Imam). karena 

                                                             
11 Ibid.  
12 Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghozali, Ihya Ulumuddin, Vol I, Juz 

I (Software Maktabah Syamilah), 37. 
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islam memandang bahwa kesejahteraan, kedamaian dan keadilan sulit 

diwujudkan tanpa adanya satu panutan.13 

Karena adanya pengangkatan seorang pemimpin ini, maka menjadi salah 

satu pokok dari kemaslahatan adalah menghormati pemimpin tersebut dengan 

cara menghargai keputusannya dan menjalankan perintahnya. Khususnya di 

Indonesia sendiri, telah banyak pertentangan-pertentangan yang dilakukan 

masyarakat terhadap pemimpin pilihannya sendiri. Salah satu contohnya 

adalah  masyarakat yang menolak membayar pajak, dll.  

Di Indonesia terdapat banyak produk-produk tafsir karya ulama’ asal 

Nusantara yang membahas tentang kepemimpinan. Akan tetapi tidak banyak 

dari masyarakat yang mengetahui pendapat-pendapat yang telah tertulis 

dalam karya tafsir Nusantara sehingga pendapat tersebut tidak populer.  Pada 

akhirnya yang terjadi dikalangan masyarakat saat ini adalah kurangnya 

memahami tentang arti ketaatan kepada pemimpin. Banyak ditemukan orang 

yang menentang aturan-aturan yang dibuat oleh pemimpin, mengumbar 

aibnya, mengkritik secara terang-terangan bahkan menghinanya. Padahal 

Rasulullah SAW sangat tegas bersabda: 

على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إال أن يؤمر 

أمر بمعصية فال سمع والطاعةبمعصية فإن   

                                                             
13 Al-Imam Abu Muhammad Izzuddin Abdul Aziz Bin Abdissalam, Qowaid Al-Ahkam Fi 

Masholih Al-Anam, juz 2, hal. 35. 



 

8 

 

“Wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan taat (kepada 
penguasa) terhadap sesuatu yang ia cintai atau ia benci kecuali jika 
diperintah untuk bermaksiat. Jika diperintah untuk bermaksiat, maka tidak 
boleh mendengar dan tidak boleh taat ”. (HR. Al-Bukhari no. 4340, Muslim 
no. 1840).14 

Jika dilihat dari fungsi Al-Qur’an yang sebagai pedoman hidup bagi 

manusia memang menuntut semua permasalahan kita didunia harus sesuai 

dengan arahan Al-Qur’an. Namun, permasalahan yang terjadi tidak seimbang 

dengan dalil-dalil yang ada dalam Al-Qur’an. Ketidakseimbangan ini 

disebabkan karena permasalahan yang ada saat ini tidak pernah ada di zaman 

dahulu ketika Al-Qur’an masih diturunkan, seperti contoh istilah kosrupsi 

dalam kepemerintahan yang pada zaman dahulu permasalahannya hanya 

mengenal pencurian, perampokan dan begal. ada juga permasalahan yang 

dilatar belakangi karena perbedaan tempat atau lain sebagainya sehingga 

untuk penyamaan hukumpun tidak dapat diterapkan. Oleh karena itu, lahirlah 

mufassir-mufassir yang mencoba memahami pesan apa yang akan 

disampaikan oleh Al-Qur’an terhadap umat manusia. 

Perkembangan tafsir di Indonesia mempunyai sejarah yang panjang dari 

waktu ke waktu. Bahasa yang dikenalkan disesuaikan dengan kebutuhan 

masyarakat ketika itu. Sebelum Indonesia dikenalkan dengan bahasa nasional 

seperti saat ini, tafsir muncul dengan bahasa jawa dan sunda seperti tafsir Al 

Ibriz karya KH. Bisyri Musthofa yang berbahasa jawa.15 Namun tidak lepas 

dari rujukan tafsir berbahasa arab seperti tafsir baidhowi dan tafsi jalalain. 

                                                             
14 Majmu’ Al-Bukhari, j VII, h 65, Cet. Madinah Al-Munawaroh. Th. 1996 
15  
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Sesuatu yang tidak penah ada pada zaman dahulu dan ada di zaman 

sekarang maka harus mengambil inisiatif lain untuk menyamakan hukumnya 

disesuaikan dengan arahan Al-Qur’an. Dengan mengambil penafsiran dari 

mufassir nusantara kita akan lebih memahami syariat apa yang pantas 

diterapkan di nusantara mengingat bahwa mufassir-mufassir nusantara adalah 

orang yang lebih mengerti bagaimana keadaan nusantara. Terlebih lagi dalam 

masalah kepemimpinan yang di nusantara sendiri yang pernah dimasuki 

politik-politik barat, menggunakan sistem kepemerintahan dan melibatkan 

banyak orang.  

Untuk menjawab masalah kepemimpinan dengan interpretasi Al-Qur’an 

maka dibutuhkan mufassir yang berlatar belakang politik. Menurut kacamata 

penulis yang berhak mewakili adalah tafsir Al Misbah karya M. Quraish 

Shihab dan Al Azhar karya Hamka. Namun jika dipetimbangkan dengan 

keadaan tidak semua masyarakat Indonesia setuju dengan politik modern 

secara utuh. Maka untuk menyeimbangkan keduanya dengan mengambil 

perbandingan tafsir nusantara yang bernuansa klasik dan memiliki pengaruh 

terhadap politik. sehingga penulis memilih karya syeikh Nawawi Banten 

yang berjudul Marah Labid atau yang terkenal dengan sebutan tafsir Al 

Munir. Mengingat bahwa karya-karya beliau dalam bidang fikih, tasawwuf 

dan lainnya banyak dijadikan rujukan di pesantren-pesantren Indonesia. 

Seperti Kasyifatus Saja syarh safinatunnaja dan lainnya.  

Dari masalah tafsir yang terus lahir di Indonesia dan kepemimpinan yang 

administrasinya semakin berkembang ini mejadikan masyarakat Indonesia 
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banyak yang memperebutkan konsep Ulil Amri untuk memperoleh status 

wajib ditaati. Utamanya pemerintah-pemerintah yang memiliki kekuasaan di 

Negara. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi ini 

dengan judul “KEPEMIMPINAN DALAM PANDANGAN MUFASSIR 

NUSANTARA (ANALISIS PENAFSIRAN SYEIKH NAWAWI BANTEN, 

HAMKA DAN M. QURAISH SHIHAB TERHADAP AYAT ULIL AMRI)” 

agar mendapat pandangan siapakah Ulil Amri menurut mufassir Nusantara 

dan bagaimana sikap mufassir Nusantara menanggapi ketaatan terhadap 

pemimpin mengingat banyaknya masyarakat Indonesia yang tidak 

mengetahui besarnya hak pemimpin untuk ditaati dan besarnya dampak 

buruk jika tidak taat terhadap pemimpinnya. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana konsep Ulil Amri menurut penafsiran Syekh Nawawi Banten, 

HAMKA dan M. Quraish Shihab? 

2. Bagaimana konsep taat terhadap Ulil Amri menurut penafsiran Syekh 

Nawawi Banten, HAMKA dan M. Quraish Shihab? 

3. Bagaimana kontekstualisasi Ulil Amri menurut pandangan Syekh 

Nawawi Banten, HAMKA dan M. Quraish Shihab? 

C. Tujuan  Penelitian 

1. Untuk menjelaskan konsep Ulil Amri menurut penafsiran Syekh Nawawi 

Banten, HAMKA dan M. Quraish Shihab. 

2. Untuk menjelaskan konsep taat terhadap Ulil Amri menurut penafsiran 

Syekh Nawawi Banten, HAMKA dan M. Quraish Shihab. 
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3. Untuk menjelaskan kontekstualisasi Ulil Amri menurut pandangan Syekh 

Nawawi Banten, HAMKA dan M. Quraish Shihab. 

D. Kegunaan Penelitian 

Harapan dari penelitian ini adalah mampu menambah wawasan dalam 

bidang tafsir khususnya bagi penulis secara pribadi maupun bagi pembaca. 

Kejelasan penambahan wawasan tersebut dapat ditemukan dari kegunaan 

penelitian ini sebagaimana: 

1) Kegunaan secara teoritis 

Penelitian ini dapat  memberi wawasan keagamaan tentang konsep 

Ulil Amri dan bagaimana adab terhadap pemimpin sehingga terwujud 

kesejahteraan bersama. Khususnya pemimpin di Negara Indonesia sendiri 

yang merupakan Negara Demokrasi. Karena Indonesia dalam 

mewujudkan kedaulatan rakyat atau Negara dijalankan oleh pemerintah.16 

Penelitian ini akan memberikan wawasan mengenai pandangan beberapa 

Mufassir Nusantara tentang konsep Ulil Amri dan bagaimana taat 

terhadap pemimpin. 

2) Kegunaan secara praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar 

pedoman bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian serupa 

serta dapat dijadikan sebagai acuan di dalam pembelajaran. 

E. Definisi Istilah 

                                                             
16 Dr. I Putu Ari Astawa, S.Pt, MP, Demokrasi Indonesia, (2017) hal. 3 



 

12 

 

Untuk mengantisipasi timbulnya salah pengertian, maka perlu adanya 

penjelasan istilah yang di gunakan dalam penelitian ini. Penjelasan ini 

digunakan agar penelitian ini tidak keluar dari pembahasan yang semestinya. 

Beberapa istilah yang perlu di jelaskan adalah sebagai berikut: 

1. Taat adalah senantiasa tunduk kepada perintah Allah, Rosul-Nya 

sehingga apapun yang dilakukan semata hanya karena mengharap Ridho-

Nya. 

2. Tafsir Nusantara adalah nama untuk sebuah karangan tafsir yang di tulis 

oleh Mufassir yang terlahir di Nusantara. 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan 

yang telah dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format 

penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif. 

Tidak seperti daftar isi.17 Sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai 

berikut: 

BAB I Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, dan 

tujuan penelitian serta hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. seperti 

kegunaan penelitian baik kegunaan secara teoritis ataupun kegunaan secara 

praktis dan definisi istilah. 

BAB II berisi Kajian kepustakaan. Bab ini berisi penjelasan tentang 

kajian terdahulu yang memiliki kesamaan tema terhadap penelitian dan 

                                                             
17 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: IAIN Jember Press, 2017) hal. 

73 
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penjelasan kajian teori yang dijadikan sebagai pisau analisis dalam penulisan 

penelitian ini. 

BAB III Metode penelitian yang terdiri dari Pendekatan Penelitian, 

Jenis Penelitian, Sumber Data, Analisis Data dan sistematika penulisan. 

BAB IV Berisi tentang hasil penelitian, yaitu penyajian analisis 

penelitian. Yang didalamnya memuat tentang biografi, latar belakang 

keidupan, latar belakang penafsiran dan pemaparan pendapat-pendapat 

Ulama’ Mufassir Nusantara tentang Konsep Ulil Amri dan kontekstualisasi 

ayat QS An-Nisa’: 59 menurut pemandangan Mufassir Nusantara. 

BAB V Penutup, Berisi kesimpulan dan saran. Pada bab terakhir ini berisi 

kesimpulan atas penjelasan dari bab sebelumnya. Dari adanya kesimpulan 

ini diharapkan mampu menjawab serta memberikan gambaran tentang 

penjelasan tulisan ini.
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BAB II 

 KAJIAN KEPUSTAKAAN 

 
A. Kajian Terdahulu 

Sebelum peneliti meneliti kajian ini telah terdapat beberapa 

penelitian yang mengupas tentang kenusantaraan. Baik berupa kebudayaan, 

kepemimpinan, politik dan sebagainya. Bahkan lebih khususnya tentang 

ajaran-ajaran islam yang ada di Nusantara. Baik itu berbentuk skripsi 

ataupun jurnal. Diantaranya adalah penelitian yang dilaksanakan oleh 

Fitriani fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung, yang berjudul “Konsep Ulil Amri dalam Perspektif 

Tafsir Al-Mishbah” tahun 2020. Jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian kepustakaan (Library Research) dengan sifat penelitian deskriptif 

analisis. Penulis dalam skripsinya berupaya untuk menjelaskan secara 

terperinci tentang Ulil Amri menurut M. Quraish Shihab.  

Dalam skripsinya juga banyak mengutip beberapa pendapat tentang 

konsep Ulil Amri kemudian menjelaskan makna-makna yang hampir sama 

dengan Ulil Amri seperti Khalifah, Auliya dan imam.18 Penelitian ini 

memiliki kesaaan yang dominan dengan penelitian yang penulis lakukan. 

Sama-sama membahas penafsiran M. Quraish Shihab tentang konsep Ulil 

Amri kemudian menjelaskan relevansi Ulil Amri di Indonesia saat ini.  

                                                             
18 Fitria, Konsep Ulil Amri dalam Perspektif Tafsir Al-Mishbah, (Skrips, UIN Raden Intan, 

Lampung, 2020). 
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Namun, sekalipun memiliki persamaan yang dominan, penelitian 

yang dilakukan menulis memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Penulis 

membahas kepemimpinan dalam pandangan tiga tokoh mufassir. Sedangkan 

peneliti sebelumnya lebih memfokuskan pada pandangan M. Quraish Shihab 

saja.   

Kedua, penelitian tentang kepemimpinan juga ditulis oleh Akrimi 

Matswah Institut Agama Islam Negeri Jember, dengan judul “TAFSIR 

KONTEKSTUALISASI TERHADAP AYAT TENTANG LARANGAN 

MENJADIKAN NON-MUSLIM SEBAGAI PEMIMPIN (Studi Terhadap 

Surah Al-Maidah/5:51)” dalam jurnalnya tertulis mayoritas mufassir 

memahami surah al-maidah ayat 51 sebagai bentuk larangan mengangkat 

non-Muslim sebagai pemimpin yang dijadikan pedoman utama dalam 

pemilihan pemimpin. Sedangkan aspek kapasitas, kemampuan, komitmen 

dan tanggung jawab menjadi penilaian kedua.19 Artikel dalam jurnal ini 

memiliki persamaan dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas 

kepemimpinan kontekstualisasi ayat terhadap Negara Indonesia. Hanya saja 

jurnal ini membahas tentang pro kontra pemimpin non-Muslim, sedangkan 

penelitian penulis membahas kontekstualisasi ayat tentang konsep Ulil Amri 

dan kewajiban taat terhadap pemimpin. 

Ketiga, tulisan yang ditulis oleh Moch. Tohet dan Lathifatul 

Maulidia Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia juga 

membahas tentang kepemimpinan perspektif Mufassir Nusantara dengan 
                                                             
19 Akrimi Matswah, TAFSIR KONTEKSTUALISASI TERHADAP AYAT TENTANG 

LARANGAN MENJADIKAN NON-MUSLIM SEBAGAI PEMIMPIN (Studi Terhadap 
Surah Al-Maidah/5:51, 2016. Hal. 15. 
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judul “KEPEMIMPINAN PEREMPUAN PERSPEKTIF MUFASSIR 

NUSANTARA”. Didalam tulisannya memaparkan penafsiran Mufassir 

Nusantara, diantaranya Quraish Shihab, Buya Hamka dan Syaikh Nawawi 

Banten tentang kepemimpinan perempuan surah An-Nisa’: 4/34 yang dalam 

kesimpulannya lebih mengarah ke ranah domestik (kepemimpinan 

keluarga).20 

Persamaan tulisan ini dengan penelitian yang penulis tulis adalah 

tentang kepemimpinan perspektif Mufassir Nusantara. Perbedaannya jurnal 

ini membahas tentang kepemimpinan perempuan perspektif Mufassir 

Nusantara, sedangkan penelitian penulis membahas tentang kewajiban taat 

terhadap pemimpin perspektif Mufassir Nusantara.  

B. Kajian Teori 

1. Nasb Al-Imamah (Pengangkatan Pemimpin) 

Bukan hanya masalah aqidah yang menjadi konflik internal umat 

islam sepeninggalan Nabi, namun juga mengarah pada penetuan 

kepemimpinan. Dengan demikian ulama mayoritas sepakat dan percaya 

bahwa pengankatan pemimpin (Nasb Al-Imamah) merupakan fardhu 

kifayah.21 Dengan 2 hal yang menjadi dasar, yaitu: 

1) Dasar akal, karena tabiat manusia cenderung menguasai, serakah dan 

mengalahkan, sehingga sangat mungkin terjadi konflik yang tidak 

akan berakhir. Maka dari itu, peran seorang pemimpin menjadi 

                                                             
20 Moch. Tohet dan Lathifatul Maulidia, Jurnal Islam Nusantara (Kepemimpinan Perempuan 

Perspektif Mufassir Nusantara), 2018, Hal. 229. 
21 Mudzakkir Hasyim dkk, Arah Ijtihad Ulama Nusantara, (Bangkalan: Safari Ramadhan 

Pondok Pesantren Lirboyo, 2019), Hlm. 9.  
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sangat penting sebagai penjaga, pelindung, pengatur hak dan 

kewajiban masyarakat agar tentram dan hidup ideal.22 

2) Dasar Syari’at, syari’at telah menetapkan agar umat islam 

menyelesaikan urusan agamanya kepada orang yang berwenang (Ulil 

Amri). Jadi peran pemimpin bukan hanya menyelesaikan konflik 

kemasyaratan melainkan juga menjalankan syari’at dalam tatanan 

kehidupan. Oleh karena itu Allah berpesan dalam firmannya dalam 

surah an-nisa ayat 59  

سُوَل َوأُوِلي األْمِر ِمْنكُْم  َ َوأَِطيعُوا الرَّ  (٥٩)…يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَِطيعُوا َّللاَّ

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

Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu”.  

Dalam hadits Nabi disabdakan  

“akan menguasai kalian semua setelah para pemimpin, maka orang yang 

baik akan memerintah dengan kebaikannya, orang yang menyimpang 

akan memerintah dengan kesesatannya, dengarkan dan patuhilah 

setiap hal yang tepat dengan kebenaran, shalatlah dibelakagnya, jika 

mereka berbuat baik maka akan ermanfaat bagi mereka dan kalian, 

dan jika mereka berbuat keji maka tetap akan bermanfaat dan bahaya 

bagi mereka.” (HR Al-Daruquthni). 

Memang tidak dinyatakan dengan tegas dalam Al-Qur’an dan 

Hadits tentang taat dan patuh terhadap pemimpin. Namun, tanpa 

campur tangan pemimpin untuk taat dan patuh akan sulit bahkan tidak 

                                                             
22 Ibid,. 
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dapat dilaksanakan. Dalam kitab “Al-Iqtishad fi Al-I’tiqad” imam Al-

ghozali mengatakan: 

“Aturan agama tidak akan bisa terwujud kecuali melalui ketertiban dunia. 

Sementara ketertiban dunia tidak akan bisa diperoleh kecuali melalui 

kepemimpinan yang dipatuhi.”23 

2. Kepemimpinan 

a. Pengertian Kepemimpinan 

Pemimpin dalam suatu Negara adalah pemegang kekuasaan 

di Negara tersebut dan umat menempatkan dirinya pada jabatan 

tertinggi. Jabatan tersebut agar sesorang yang menjadi pemimpin 

dapat mengatur umat manusia dengan hukum Allah dan Syari’atnya 

serta membimbing ke jalan kemaslahatan dan kebaikan, mengurus 

kepentingannya secara jujur dan adil, serta memimpin umat 

manusia kea rah yang lebih mulia dan terhormat.  

Sekalipun demikian, pemimpin tetap merupakan salah satu 

dari warga Negaranya sendiri, akan tetapi ia dipercayai untuk 

mengurus agama dan mengatur dunia. Oleh karena itu, pemimpin 

lah yang banyak menanggung tanggung jawab dan beban. Selain 

bertanggung jawab pada umatnya, pemimpin juga bertanggung 

jawab kepada Allah. Oleh sebab itu, pemimpin tidak bisa semena-

mena dalam memimpin dan memerintah orang lain.24 

                                                             
23 Al-Iqtishad fi Al-I’tiqad. Hlm. 75 
24 Abul ‘Ala Al-Maududi, Sistem Politik Islam (Hukum Dan Konstitusi), terj. Asep Hikmat 

(Bandung: Mizan. 1995), hlm. 171. 
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Sedangkan menurut ibnu khaldun, kepemimpinan adalah 

sistem politik yang berlandaskan pandangan syari’at untuk 

kemaslahatan dunia dan akhirat.25 

b. Syarat-syarat Pemimpin 

Syarat-Syarat Pemimpin ada tujuh, diantaranya adalah26: 

1. Adil 

Yang dimaksud adil dalam pengertian ini adalah orang yang 

istiqomah dalam hidupnya. Menghindari pekerjaan dan 

perbuatan yang mengarah pada kefasikan dan kemaksiatan. Jadi, 

orang dholim tidak dapat dijadikan pemimpin.27 

2. Harus ‘Alim sampai pada tingkat ijtihad 

3. Memiliki Panca Indera yang sehat 

Yang dimaksud yakni tidak cacat salah satu alat indranya. 

bisa mendengar, melihat dan berbicara. Hal ini dibutuhkan 

untuk mengoreksi berlangsungnya masalah yang di temui dalam 

kepemimpinannya.28 

4. Tidak cacat 

                                                             
25 Abdur Rahman, Muqaddimah Ibn Khaldun (Lebanon: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2005) 

hal. 150-151  
26 Al-Iman Al-Mawardi, Al Ahkam Al Shulthoniyah, Tahqiq oleh Ahmad Jaad (Kairo: Dar 

Al-Hadits, 2006) hal 19. 
27 Ibid., hal 19. 
28 Ibid.,  
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5. Memiliki pendapat yang cerdas sekiranya bisa bersiasat untuk 

membuat peraturan undang-undang yang bijak demi kebaikan 

rakyat dan kemaslahatan yang lain.29 

6. Harus memiliki sifat berani, tegas dan berwibawa 

7. Keturunan Quraish.  

Yang dimaksud keturunan Quraish adalah keturunan keluarga 

quraish yang bersambung pada nasab kakeknya yang pertama, yaitu 

Nadr bin Kinanah.30  

Apabila tidak ditemui sebagaimana syarat diatas maka, dipilih 

yang paling baik dan paling mendekati pada syarat-syarat diatas.31 

Menurut Ruhullah Ayatollah Al-Humaini salah satu tokoh 

syi’ah yang berlatar belakang politik menulis dalam karyanya yang 

berjudul Kasfu Asrar (Penyingkap Rahasia) bahwa syarat pemimpin 

itu dibagi menjadi 2, yaitu:32 

1) Syarat utama (syarat utama/wajib) 

a) Muslim, b) laki-laki, c) Baligh, d) Berakal, e) Adil, f) 

Merdeka, g) Mampu melaksanakan amanat Khalifah. 

2) Syarat Afdhaliyah (syarat keutamaan/tambahan) 

a) Mujtahid, b) Pemberani dan politikus 

c. Kewajiban Pemimpin 

                                                             
29 Ibid., hal 20. 
30 Ibid.,  
31 Ibid.,  
32 Rohulloh Al-Musavi Al-Khomeini, Kasfu Asrar, (Qum, 1924), hal. 53. 
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Secara umum kewajiban pemimpin atau kepala Negara tidak 

lepas dari tujuan dan fungsi dari Negara itu sendiri, karena seorang 

kepala Negara memiliki kewajiban untuk menegakkan dan 

melaksanakan dari tujuan Negara itu. Tujuan Negara meliputi: 

1. Melaksanakan penertiban (law and order) untuk mencapai 

tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam 

masyarakat, maka Negara harus melaksanakan penertiban, 

dapat dikatakan bahwa Negara bertindak sebagai stabilisator. 

2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.  

3. Pertahanan, dalam hal ini diperlukan untuk menjaga 

kemungkinan serangan dari luar. 

4. Menegakkan keadilan, keadilan ini harus ditegakkan pertama 

kali oleh kepala Negara, serta pejabat-pejabatnya juga harus 

berbuat adil mengikuti sikap adil yang dilakukan oleh kepala 

Negara, dan terutama penegakan keadilan ini mesti dilakukan 

oleh badan-badan pengadilan.33 

Namun menurut Al Mawardi kewajiban pemimpin atau 

kepala Negara meliputi: 

a. Melindungi keutuhan Agama sesuai dengan prinsip-

prinsipnya dan dengan ijma’ generasi salaf. Jika muncul 

pembuat bid’ah, atau orang yang sesat, maka pemimpin 

harus menjelaskan kepadanya kemudian menindaknya 

                                                             
33 Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 1998), 

cet 11, hlm. 46. 
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sesuai dengan hak-hak dan hukum yang berlaku, agar 

Agama tetap terlindungi dari segala penyimpangan dan 

umat terlindungi dari segala penyesatan. 

b. Menerapkan hukum terhadap dua pihak yang berperkara 

dan menghentikan perseteruan antara orang yang 

berselisih, sehingga keadilan menyebar secara merata. 

c. Melindungi wilayah Negara dan tempat-tempat suci agar 

umatnya senantiasa leluasa bepergian dan bekerja 

dimanapun dengan aman dari gangguan baik jiwa ataupun 

hartanya. 

d. Menegakkan hukuman dari suatu hukum untuk melindungi 

larangan Allah dari upaya pelanggaran. 

e. Melindungi dareha perbatasan dengan benteng yang kokoh 

agar musuh tidak mudah masuk. 

f. Memerangi penentang-penentang islam yang masih 

membangkan setelah adanya upaya mengajak untuk masuk 

islam. 

g. Mengambil harta fai (harta yang didapatkan kaum 

muslimin dari orang kafir tanpa peperangan) dan sedekah 

sesuai dengan syari’at atau jihad tanpa rasa takut dan 

dipaksa. 
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h. Menentukan gaji dan sesuatu yang diperlukan dalam baitul 

mal (kas Negara) tanpa berlebihan dan mengeluarkannya 

tepat waktu. 

i. Mengangkat orang-orang terlatih dalam menjalankan tugas 

dan mengangkat orang yang jujur untuk mengatur 

keuangan. 

j. Terjun langsung dalam menangani segala persoalan.34 

d. Hak-hak Pemimpin 

1) Ketaatan 

Suatu Negara akan sejahtera apabila masyarakatnya 

mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan di Negaranya. 

Oleh karena itu, sangat dibutuhkan untuk bersikap taat terhadap 

kepala Negaranya selaku orang yang terlibat dalam pembuatan 

undang-undang tersebut. 

Imam Al-Ghozali dalam kitabnya “Al-Iqthishod fi Al-

I’tiqod” mengatakan: “Aturan agama tidak akan bisa terwujud 

kecuali melalui ketertiban dunia. Sementara ketertiban dunia 

tidak akan bisa diperoleh kecuali melalui kepemimpinan yang 

dipatuhi”.35 

2) Biaya Hidup 

Menurut Muhammad Yusuf, seorang pemimpin harus 

dicukupi kebutuhannya oleh umat selama ia sepenuh waktunya 
                                                             
34 Al-Imam Al- Mawardi, Al-Ahkam Al-Sulthoniyah…,Hlm 23-24  
35 Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghozali, Al-Iqtishod Fi Al-I’tiqod, 

(Beirut: Daar Ibn Hazm, 2003), hal. 169. 
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mengurus mengurus kepentingan umat dan mencurahkan 

seluruh waktu dan kemampuannya untuk kepentingan umat.36 

                                                             
36 Muhammad Yusuf Musa, Nizam Al-Hukm fi al-Islam (Kairo: Daar Al-Kitab Al-‘Arabi) 

Hlm 154. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
Metode penelitian pada dasarnya adalah bagaimana seorang peneliti 

mengungkapkan sebuah cara yang diatur secara sistematis, logis dan terarah 

tetang pekerjaan baik sebelum, ketika dan setelah pengumpulan data. Sehingga 

diharapkan dapat menjawab perumusan masalah secara ilmiyah.37  Penelitian ini 

adalah salah satu bentuk penelitian karya ilmiah dalam rangka menyelesaikan 

tugas akhir strata SI di Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora program studi 

Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir IAIN Jember. Adapun metode yang digunakan: 

A. Pedekatan Penelitian 

Pada pemikiran mufassir Nusantara merupakan bagian dari 

penelitian kualitatif yang menjelaskan tentang kewajiban taat terhadap 

pemimpin dalam QS. An-Nisa’:59. Penggunaan pendekatan kualitatif yang 

dimaksud adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, 

mengumpulkan data dan informasi tentang tokoh secara deskripif dan 

analisis untuk meningkatkan atau menghasilkan informasi dan pengetahuan 

yang tidak dihadapkan pada angka. Sehingga dalam penelitian ini nanti akan 

dipaparkan tentang kepemimpinan analisis dari 3 kitab tafsir karangan 

Ulama yang terlahir di Nusantara. Diantaranya Syekh Nawawi Banten, 

Hamka dan M. Quraish Shihab. 

B. Jenis Penelitian 

                                                             
37 Abdul Mustakim, Metode Penelitian Al-Qur’an Dan Tafsir, (Yogyakarta: CV Idea 

Sejahtera, 2015), cet ke 2, hlm. 109 
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Penelitian ini merupakan jenis library research (penelitian 

kepustakaan) yang meneliti pandangan mufassir Nusantara tentang kewajiban 

taat terhadap pemimpin (kontekstualisasi ayat QS: An-Nisa’: 59). Dalam 

meneliti penulis menggunakan sumber perpustakaan untuk memperoleh data 

penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini termasuk penelitian 

kepustakaan (library research) karena penelitian kepustakaan ini dilihat dari 

beberapa ciri khusus diantaranya: pertama, penelitian ini dihadapkan 

langsung dengan teks atau data angka secara langsung. Bukan dengan 

lapangan atau saksi mata.38 Peneliti meneliti kajian ini dihadapkan langsung 

dengan teks kitab karangan mufassir nusantara tentang ketaatan terhadap 

pemimpin dalam surah an-nisa ayat 59.  

Kedua, data bersifat siap pakai.39 Dalam hal ini peneliti tidak perlu 

mendatagngi suatu tempat sebagai objek penelitian, kecuali datang langsung 

dan berhadapan dengan sumber yang berada di perpustakaan. Ketiga, data di 

perpustakaan umunya adalah data sekunder.40 Peneliti memperoleh data dari 

tangan kedua, bukan asli dari tangan pertama dilapangan. Keempat, kondisi 

data perpustakaan tidak dibagi oleh ruang dan waktu.41 

C. Sumber Data 

Adapun yang menjadi sumber datanya adalah buku primer, karya 

tafsir Syaikh Nawawi Banten yang berjudul Marah Labid Li Kasyfi Ma’na 

Qur’an Majid atau sering disebut dengan Tafsir Munir, Karya tafsir Quraish 

                                                             
38 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 

hal. 128. 
39 Ibid., 
40 Ibid., 
41 Ibid., 



 

27 

 

Shihab yang berjudul Tafsir Al-Mishbah, dan karya Buya Hamka yang 

berjudul tafsir Al-Azhar. 

Dan untuk data sekunder, penelitian ini menggunakan buku, makalah, 

artikel dan jurnal yang membahas tentang kepemimpinan, pemikiran tokoh 

serta lainnya yang berkaitan dengan penelitian, praktisnya yang mendukung 

teks dari judul skripsi. 

D. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi 

dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke 

dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana 

yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga 

mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.42 

Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode Analisis isi 

(kontent Analisis) yaitu suatu teknik mengumpulkan isi teks. Sifat penelitian 

ini adalah deskriptif. Deskriptif adalah memaparkan dan menguraikan pokok 

pembahasan yang diteliti secara proporsional. 

Langkah pertama yang ditempuh peneliti adalah mengumpulkan ayat-ayat 

yang berkaitan dengan konsep Ulil Amri dan Konsep Taat. Dari ayat-ayat 

tersebut peneliti menjabarkan sesuai dengan penafsiran mufassir nusantara 

yang telah peneliti pilih sebelumnya. Yaitu Syaikh Nawawi Banten, Buya 

Hamka dan M. Quraish Shihab.  

                                                             
42 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2014) 

hal. 334 
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Setelah pemaparan tentang kosep Ulil Amri dan konsep taat terjawab 

dengan pendapat mufassir nusantara yang telah ditentukan, kemudian penulis 

menganalisis dan memberi pandangan tentang bagaimana seharusnya 

masyarakat Indonesia menaati pemimpinnya sesuai dengan arahan dari 

pemaparan mufassir nusantara.  
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

Melihat dari kuantitas Mufassir, di Nusantara banyak Ulama’ yang 

menghasilkan karya tafsirnya, seperti Abdul Rauf As-Sinkily dengan 

karyanya yang berjudul Tarjuman Al Mustafid, Tafsir Al-Ibriz karya KH. 

Bisri Mustofa, Tafsir Qur’an Al-Iklil karya KH. Misbah Mustofa (Adik 

KH. Bisri Mustofa), Tafsir Jami’ul Bayan Karya KH. Muhammad bin 

Sulaiman Solo, dan lain sebagainya.   

Namun pada kesempatan kali ini peneliti hanya fokus pada tiga 

mufassir saja, yang karyanya dianggap dapat mewakili pandangan 

Mufassir Nusantara tentang kewajiban taat terhadap pemimpin. Tiga 

Mufassir tersebut adalah Syaikh Nawawi Al-Bantani dengan karyanya 

yang berjudul Marah Labid atau yang terkenal dengan sebutan Tafsir Al-

Munir, Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA) dengan karyanya 

yang berjudul Tafsir Al-Azhar, dan M. Quraish Shihab dengan karyanya 

yang berjudul Tafsir Al-Misbah. Berikut adalah pembahasan yang penulis 

tulis: 

A. Profil 3 tokoh Mufassir 

1. Profil Syeikh Nawawi Banten 

Syeikh Nawawi Al-Banten adalah salah satu ulama besar Nusantara 

abad ke-19 M. Imam Nawawi Banten Banten dalam madzhab fiqihnya 

mengikuti madzhab Syafi’I. karya-karyanya sangat berpengaruh terutama 
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dalam bidang pendidikan.43 Nama asli Imam Nawawi Banten Banten 

adalah Abu Abdullah al-Mu’thi Muhammad Nawawi bin Umar. Lahir di 

desa Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Banten bagian utara pada tahun 1230H 

(1814M).44 Imam Nawawi Banten merupakan putra sulung dari tujuh 

bersaudara putra dari Syaikh Umar bin Arabi Al-Bantani Zubaedah yang 

merupakan salah satu keturunan dari Raja Pertama Banten, yakni Sultan 

Maulana Hasanuddin, selain itu Syaikh Nawawi juga mempunyai silsilah 

berpengaruh lainnya, yakni salah satu pejuang agama Islam di tanah Jawa 

yang tergabung dalam “Walisongo”, yakni Sunan Gunung Jati.45 Selain itu 

nasab Imam Nawawi Banten juga bersambung hingga Rosulullah SAW 

melalui jalur Imam Ja’far Ash Shadiq, imam Muhammad Al Baqir, Imam 

Ali Zainal Abidin, Sayyidina Husein dan Fatimah Az-Zahra.46 

Syeikh Nawawi terlahir di daerah yang memiliki spirit keagamaan 

tinggi, ayahnya merupakan seorang ulama’ lokal di daerah banten. Hal ini 

juga melatar belakangi kehidupan imam nawawi yang cenderung agamis. 

Dalam mengenyam pendidikannya, syeikh Nawawi Al-Bantani 

semenjak umur 5 tahun mendapatkan pendidikan keislaman langsung dari 

ayahnya. Setelah ditempa oleh sang Ayah, syeikh Nawawi Al-Bantani 

berguru kepada KH. Sahal, seorang ulama’ karismatik di Banten. 

                                                             
43 Salahuddin Wahid, Iskandar Ahza, 100 Tokoh Islam Paling Berpengaruh Di Indonesia, 

(Jakarta: PT Intimedia Cipta Nusantara, 2003), hal. 87 
44 Samsul Munir Amin, Sayyid Ulama Hijaz: Biografi Syaikh Nawawi al-Bantani, 

(Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), e-book, hal. 9 
45 Samsul Munir Amin, “Syaikh Nawawi al-Bantani Tokoh Intelektual Pesantren”, jurnal 

MANARUL QUR’AN,hal. 139 
46 Saiful Amin Ghofur, Profil Para Mufassir Al-Qur’an, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 

2008), hal. 189 
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Kemudian berguru kepada ulama’ besar dari Purwakarta yaitu Kyai 

Yusuf.47 

Pada usia 15 tahun, Syeikh Nawawi Al-Bantani berangkat ke 

Makkah. Kesempatan ini juga dimanfaatkan untuk mengeyam berbagai 

pengetahuan agama, seperti ilmu kalam, bahasa dan sastra arab, ilmu 

hadits, ilmu tafsir, dan ilmu fiqih.48 

Selesai pendidikan di Makkah, Syeikh Nawawi kemudian 

melanjutkan pengembaraan ilmunya ke Negara Mesir dan Syiria.49 Setelah 

30 tahun berada di negeri Arab atas restu dari guru-gurunya beliau kembali 

ke Tanara untuk menyebarkan ilmu pengetahuan yang didapatnya di 

Makkah, Syeikh Nawawi juga memimpin Pesantren peninggalan Ayahnya.  

Diantara guru-guru Syeikh Nawawi Banten diantaranya adalah 

Syaikh Khatib Gambas, Sayyid Ahmad Nahrawi, Sayyid Ahmad Dimyathi, 

Ahmad Zaini Dahlan dan Muhammad Khatib al- Hambali.50 

Syeikh Nawawi Banten meninggal di Makkah pada usia 84 tahun 

pada 25 Syawal 1314 H / 1897 M dan dimakamkan didekat makam Istri 

Rosulullah SAW, Siti Khodijah. Syeikh Nawawi Banten Wafat pada saat 

menyusun sebuah tulisan yang menguraikan tentang Minhajut Thalibin 

karya Yahya Ibn Syaraf Mura Ibn Hasan Ibn Husain. 

Dari latar belakang yang agamis dan berpendidikan menjadikan 

Syeikh Nawawi Banten termasuk Ulama’ yang produktif. Karyanya 

                                                             
47 Ibid. hal.190 
48 Ibid. 
49 Ibid. 
50 Ibid. 
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berjumlah puluhan bahkan ada yang menyebutkan ratusan yang seluruhnya 

ditulis dengan menggunakan bahasa Arab. Karya-karyanya tersebut terdiri 

dari beberapa disiplin ilmu diantaranya: ilmu tauhid, ilmu teologi, sejarah, 

syari’ah, tafsir dan lain-lain.51  

Salah satu karya dalam bidang tafsir adalah Tafsir Marah Labid, 

kitab ini adalah rujukan utama dari penelitian ini, khususnya dalam 

masalah kepemimpinan yang ada dalam surah an-Nisa ayat 59. Kitab ini 

merupakan kitab terbesar karya syeikh Nawawi Banten yang terkenal 

dipenjuru Makkah dan di Indonesia seringkali dijadikan kajian kepustakaan 

Islam selain kitab Jalalain.52  

Syaikh Nawawi Banten menulis karangan tafsir yang diberi nama 

Tafsir Marah Labid Li Kasyfi Ma’na Al-Quranil Madjid atau sering disebut 

Tafsir Munir. Karangan ini selesai ditulis pada hari Rabu tanggal 05 

Rabi’ul Akhir 1305H/ 1886M.53  

Hal yang melatar belakangi tertulisnya tafsir ini adalah mengiktui 

perintah Ulama’ yang merupakan gurunya. Sebagian Ulama’ meminta 

Syeikh Nawawi Banten untuk menulis sebuah karya yang menjelaskan 

tentang makna-makna yang ada di dalam Al-Qur’an.54 Sebagaimana yang 

tertulis dalam muqaddimahnya bahwa Syeikh Nawawi Banten sebelumnya 

                                                             
51 Ghofur, Profil…., hal. 192 
52 Syeikh Nawawi Al-Bantani, Tafsir Marah Labid Likasyf Ma’na Qur’anil Majid  (Al 

Mathba’ah Al Utsmaniyah, 1305), jilid II, hal. 5 
53 Syeikh Nawawi Al-Bantani, Tafsir Marah Labid Likasyf Ma’na Qur’anil Majid, jilid II, 

hal. 475 
54 Syeikh Nawawi Al-Bantani, Tafsir Marah Labid Likasyf Ma’na Qur’anil Majid, jilid I, 

hal. 2 
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ragu untuk melangkah, hal ini disebabkan kehati-hatian dan ketakutannya 

akan ancaman Sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:  

 من قال فى القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ

Artinya: “Barang siapa yang menafsirkan Al-Qur’an dengan pendapatnya 

sendiri (Bil Ro’yi) kemudian tafsirnya benar, maka 

sesungguhnya dia dalam kesalahan”.55 

Begitu juga Sabda Nabi Muhammad SAW: 

 من قال فى القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار

Artinya: “Barang siapa yang menafsirkan Al-Qur’an dengan pendapatnya 

sendiri (bil Ro’yi) maka sesungguhnya tempat yang pantas untuk 

dia adalah neraka”.56 

Dilihat dari sumbernya, tafsir marah labid tergolong karangan tafsir 

yang menggunakan sumber penafsiran bil Ma’tsur. Hal ini dapat dipahami 

dari muqoddimahnya yang tertulis bahwa syaikh Nawawi Banten khawatir 

melakukan penafsiran secara murni.57 Hal ini juga dibuktikan dengan 

banyaknya hadits-hadits Rosulullah SAW, pendapat dari sahabat dan 

tabi’in serta tokoh-tokoh dalam menjelaskan suatu ayat. 

Tafsir Marāh Labīd dapat digolongkan sebagai salah satu tafsir 

dengan metode ijmali (global). Dikatakan sebagai tafsir ijmali, dikarenakan 

dalam menafsirkan sebuah ayat cenderung menjelaskan setiap ayat dengan 

                                                             
55 Ibid,. 
56 Ibid,. 
57 Syeikh Nawawi Al-Bantani, Tafsir Marah Labid ….. jilid I, hal. 2 
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singkat dan padat sehingga mudah dipahami. Sistematika penulisannya pun 

menurut susunan ayat dari mushaf, yakni diawali dari surat al-Fātiḥah dan 

diakhiri dengan surat an-Nās.58 

Setelah mengetahui sumber dan metode penafsirannya, maka yang 

perlu dianalisis juga adalah corak penafsiran. Corak penafsiran adalah 

nuansa atau sifat khusus yang mewarnai penafsiran al-Qur’an.  yang 

dipakai  

Tafsir marah labid ini tergolong pada corak Fiqhi sebagaimana dalam 

kutipannya QS. Al-Maidah ayat 5. Yang memperbolehkan menikahi ahlul 

kitab.59 Beliau menampilkan hukum-hukum fiqih dan mengikiti madzhab 

Syafi’i dalam pendapatnya. Tanpa memberikan uraian pengambilan dalil, 

menjelaskan pendapat-pendapat, menyebutkan cabang-cabangnya, tidak 

fanatik terhadap madzhab empat yang lain dalam doktrin Ahlu Al-Sunnah. 

2. Profil Buya Hamka 

Nama lengkap Buya Hamka adalah Haji Abdul Malik Karim 

Amrullah, kemudian disingkat dan dikenal dengan sebutan Buya Hamka. 

Beliau lahir di Sungai Batam, Maninjau Sumatra Barat pada hari Ahad, 

tanggal 17 Februari 1908 M/ 13 Muharram 1326 H. Ayahnya adalah Haji 

Abdul Karim Amrullah atau sering disebut Haji Rasul bin Syekh 

Muhammad Amrullah bin Tuanku Abdullah Saleh. Haji Rasul merupakan 

salah satu ulama yang pernah mendalami agama di Mekkah. 

                                                             
58 Dr. Rosihon Anwar, M.Ag, Ilmu Tafsir (Bandung: CV Pustaka Setia, 2005), hal 159-160 
59 Syaikh Nawawi Banten, Marah Labid,,,,,. Hal 180. 
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Ayahnya juga merupakan salah astu pelopor kebangkitan kaum muda 

dan tokoh Muhammadiyah minangkabau, sedangkan ibunya bernama Siti 

Shafiyah Tanjung binti Haji Zakaria yang wafat tahun 1934 M. dari sini 

dapat diketahui bahwa Hamka berasal dari keluarga yang taat beragama 

dan memiliki hubungan dengan generasi pembaharuan Islam Minangkabau 

pada akhir abad XVIII dan awal abad XIX. Dari silsilah Minangkabau 

Buya Hamka berasal dari suku Tanjung, sebagaimana ibunya.60 

Dalam mengenyam pendidikan, Buya Hamka menerima dasar-dasar 

agama dan membaca Al-Qur’an dari ayahnya langsung. Pengetahuan 

agama banyak ia peroleh dengan belajar sendiri (autodidak). Tidak hanya 

ilmu agama, Hamka juga seorang otodidak dalam berbagai bidang ilmu 

pengetahuan seperti filsafat, sastra, sejarah, sosiologi dan politik, baik 

Islam ataupun Barat.61 

Ketika usia Hamka mencapai 10 tahun, Hamka mempelajari ilmu 

agama dan mendalami ilmu bahasa arab Sumatera Thawalib di Padang 

Panjang yang didirikan langsung oleh ayahnya.62 

Pada usia 16 tahun, ia meninggalkan Minangkabau menuju Jawa: 

Yogyakarta (1924). Ia tinggal bersama Adik dari ayahnya, Ja’far Amrullah. 

Di Yogyakarta Hamka mulai mengenal Serikat Islam (IS). Dari pergerakan 

                                                             
60 Samsul Nizar, Memperbincangkan Dinamika Intelektual Dan Pemikiran Hamka Tentang 

Pendidikan Islam (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 15-18 
61 Hamka, Kenang-kenangan Hidup (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), Jilid 1, hal. 46 
62 Badiatul Roziqin, 101 Jejak Tokoh Islam Indonesia (Yogyakarta: e-Nusantara, 2009), hal. 

53 
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ini Hamka menemukan banyak pengaruh yang membentuk pemikiran 

Hamka tentang Islam sebagai suatu yang hidup dan dinamis.63 

Perjalanan pendidikan selanjutnya adalah Pekalongan dan belajar 

dengan iparnya, AR. St. Mansur, seorang tokoh Muhammadiyah. Hamka 

banyak belajar tentang Islam dan Politik. Disini pula Hamka mulai kenal 

dengan ide pembaruan Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid 

Ridha yang berupaya mendobrak kebekuan umat.64 Setelah berkisar kurang 

lebih satu tahun, Hamka kembali ke Sumatera Barat bersama iparnya AR. 

St. Mansur dan menemani iparnya tersebut menjadi mubaligh dan penyebar 

Muhammadiyah,65 

Diantara guru-guru Hamka adalah Syekh Ibrahim Musa Parabek, 

Engku Mudo Abdul Hamid, Sutan Marajo, Zainuddin Labay el-Yunusy, 

AR. St. Mansur. 

Hamka tidak hanya menuangkan pemikirannya melalui berbagai 

mimbar dalam ceramah agama, akan tetapi ia juga menuangkannya dalam 

berbagai karyanya dalam bentuk tulisan. Diantara pemikirannya meliputi 

berbagai disiplin ilmu, seperti teologi, tasawwuf, filsafat, pendidikan Islam, 

sejarah Islam, Fiqih, sastra dan tafsir. Sebagai penulis yang sangat 

produktif, Hamka menulis beberapa buku yang tidak kurang dari 103 buku. 

Karya terbesarnya dalam tafsir adalah tafsir Al-Azhar.  

Tafsir Al-Azhar merupakan karya yang paling menumental. Kitab ini 

mulai ditulis pada tahun 1962. Sebagian besar tafsir ini diselesaikan di 
                                                             
63 Ibid,. 
64 Ibid,. 
65 Ibid,. 
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dalam penjara ketika ia menjadi tahanan antara tahun 1964-1967. Tafisr ini 

akan menjadi rujukan utama bagi peneliti dalam penelitian ini. Utamanya 

dalam masalah kepemimpinan dalam surah An-Nisa Ayat 59.  

Tafsir ini mulanya merupakan rangkaian kajian yang disampaikan 

pada kuliah subuh oleh Hamka di masjid al-Azhar yang terletak di 

Kebayoran Baru sejak tahun 1959. Masjid tersebut diberi nama Al-Azhar 

oleh Syeikh Mahmud Shaltut, Rektor Universitas Al-Azhar semasa 

kunjungan beliau ke Indonesia pada Desember 1960 dengan harapan 

supaya menjadi kampus al-Azhar di Jakarta. Penamaan tafsir Al-Azhar 

karangan Hamka berkaitan erat dengan tempat lahirnya tafsir tersebut yaitu 

di Masjid Agung Al-Azhar.66 

Kajian tafsir ini dimuat di majalah Panji Masyarakat dan di 

sampaikan di masjid Al-Azhar. Kuliah tafsir Al-Azhar ini terus berlanjut 

sampai terjadi kekacauan politik dimana masjid tersebut telah dituduh 

menjadi sarang “Neo Mayumi” dan “Hamkaisme”. Pada tanggal 12 Rabi’ul 

Awal 1383 H / 27 Januari 1964 M, Hamka ditangkap oleh penguasa orde 

lama dengan tuduhan berkhianat pada Negara. Selama dua tahun dipenjara 

Hamka dapat menyelesaikan penulisan tafsirnya.67 

Dilihat dari Sumber yang digunakan buya hamka dalam 

penafsirannya adalah menggunakan sumber tafsir bil Ra’yi. Karena dalam 

menafsirkan al Qur’an, Buya Hamka cenderung menggunakan 

pemikirannya sendiri. Dalam tafsirnya ia memberikan penjelasan secara 

                                                             
66 Hamka, Tafsir Al-Azhar jilid 1, hal. 59 
67 Ibid, hal. 48 
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ilmiyah (ra’yu) terlebih terkait masalah ayat-ayat kauniyah.68 Namun, ia 

juga mengungkapkan dalam muqaddimahnya bahwa hal yang merupakan 

keharusan untuk disoroti, seperti yang berkaitan dengan fikih dan Aqidah, 

maka Buya Hamka menggunakan Tafsir bil Ma’tsur. Karena harus sesuai 

dengan Al-Qur’an, Sunnah, Pendapat sahabat dan pendapat tabi’in.69 

Jika dilihat dari Metode penafsiran tafsir Al-azhar adalah 

menggunakan metode tahlili. Karena dalam menafsirkan, Hamka 

menafsirkan ayat demi ayat, surah demi surah sesuai dengan urutan mushaf 

usmani. Dalam menafsirkannya Hamka juga mengungkap secara detail dan 

terperinci.70 

Corak penafsiran Buya Hamka menggunakan corak adabi ijtima’i. 

karena tulisan tafsirnya menjelaskan petunjuk ayat Al-Qur’an yang 

berkaitan langsung dengan masyarakat, serta berusaha menanggulangi 

penyakit masyarakat atau masalah mereka dengan menggunakan ayat-ayat 

Al-Qur’an dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan indah 

didengar.71 Hal ini dibuktikan dengan tulisannya yang menggunakan 

bahasa yang dipahami semua golongan dan bukan hanya ditingkat 

akademisi atau ulama’, disamping itu ,beliau memberikan penjelasan 

berdasarkan kondisi sosial yang sedang berlangsung (pemerintahan orde 

lama) dan situasi politik kala itu. Misal dalam ayat: QS. Al-Maidah ayat 38 

                                                             
68 Ibid, Hal. 27-28 
69 Ibid, hal. 26 
70 NasruddinBaidan, Metodologi Penafsiran Alquran (Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 

31 
71 M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007), ctk. I, 

h. 108  
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tentang hukuman pencurian. Menurut Hamka, untuk menerapkan hukuman 

hendaknya disesuaikan dengan kondisi masyarakat di Indonesia. Melihat 

sejarah yang ada, kemudian mengambil pelajaran dari ayat tersebut, 

barulah dibentuk peraturan yang harus dipatuhi bersama.72 

3. Profil M. Quraish shihab 

M. Quraish Shihab lahir di Rapang, Sulawesi Selatan pada tanggal 

16 Februari 1944.73 Ia adalah anak dari Abdurrahman Shihab (1905-1986) 

yang merupakan ulama besar keturunan Arab, sekaligus pakar tafsir yang 

telah diakui oleh masyarakat sekitarnya. Ia hidup ditengah keluarga yang 

religius.  

Sejak kecil M. Quraish Shihab, pada umur 6-7 tahun diharuskan 

mengikuti pengajian Al-Qur’an yang diadakan oleh ayahnya. Selain 

meminta membacakan Al-Qur’an, Ayahnya juga menguraikan kisah-kisah 

dalam Al-Qur’an. Dari sinilah benih-benih kecintaan terhadap Al-Qur’an 

mulai tumbuh menurut Quraish Shihab. 

Selain mendapatkan pendidikan dari orang tuanya, masa kecil M. 

Quraish Shihab juga tidak terlepas dari pendidikan formal. Namun 

pendidikan ayahnya lah yang paling berpengaruh terhadap kehidupan 

sehari-hari M. Quraish Shihab. Pendidikan formalnya dimulai dari sekolah 

dasar di Ujung pandang. Kemudian ia melanjutkan pendidikan 

menengahnya di Malang, sambil "nyantri" di Pondok Pesantren Dar al-

Hadits al-Faqihiyyah. Pada 1958 setelah selesai menempuh pendidikan 

                                                             
72 Prof. Dr. HAMKA, Tafsir Al-Azhar (Jakarta: Gema Insani, 2015), ctk I, h. 690-707. 
73 M. Quraish Shihab, Lentera al-Qur’an, (Bandung: Mizan, 2008), h. 5 
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menengah, dia berangkat ke Kairo, Mesir, dan diterima di kelas II 

Tsanawiyyah al-Azhar. Pada 1967, meraih gelar Lc (S-1) pada Fakultas 

Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadis Universitas al-Azhar. Selanjutnya dia 

meneruskan studinya di fakultas yang sama, dan pada 1969 meraih gelar 

MA untuk spesialisasi bidang Tafsir al-Quran dengan tesis berjudul al-I 

'jaz al-Tashri'iy li al-Quran al-Karim (kemukjizatan al-Quran al-Karim 

dari Segi Hukum).74 

Demi cita-citanya, pada tahun 1980 M. Quraish Shihab menuntut 

ilmu kembali ke almamaternya dulu, al-Azhar, dengan spesialisasi studi 

tafsir al-Quran. Untuk meraih gelar doktor dalam bidang ini, hanya 

ditempuh dalam waktu dua tahun yang berarti selesai pada tahun 1982. 

Disertasinya yang berjudul “Nazm al-Durar li al-Biqa’i Tahqiq wa Dirasah 

(Suatu Kajian terhadap Kitab Nazm al-Durar karya al-Biqa’i)” berhasil 

dipertahankannya dengan predikat summa cum laude dengan penghargaan 

Mumtaz Ma’a Martabah al-Saraf al-Ula (sarjana teladan dengan prestasi 

istimewa). 

Pendidikan Tingginya yang kebanyakan ditempuh di Timur Tengah, 

al-Azhar, Kairo sampai mendapatkan gelar M.A dan Ph.D-nya. Atas 

prestasinya, ia tercatat sebagai orang yang pertama dari Asia Tenggara 

yang meraih gelar tersebut. 

Beliau juga termasuk Ulama Nusantara yang produktif. Karya 

besarnya dalam bidang tafsir adalah Tafsir Al-Misbah adalah karya M. 

                                                             
74 M. Quraish Shihab, Membumikan al-Quran (Bandung: Mizan, 1998), 6. 
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Quraish Shihab yang ditulis dalam bahasa Indonesia yang teridri dari 30 

juz. Tafisr ini terbagi menjadi 15 jilid yang setiap jilidnya berisi satu, dua 

atau tiga juz. Kitab ini dicetak pertama kali jilid 1 sampai jilid 13, pada 

tahun 2001. Sedangkan jilid yang ke 14 sampai 15 dicetak pada tahun 

2003. Tafsir Al-Misbah ini menjadi rujukan utama dalam penelitian ini, 

selain dari dua tafsir yang sudah di sebutkan di atas. 

Penulisan tafsir Al-Misbah oleh M. Quraish Shihab dilatar 

belakangi oleh ayahnya yang sejak belia M. Quraish Shihab telah 

diterjunkan untuk mendalami tafsir. Semangat dari ayah dan lingkungannya 

yang membuat M. Quraish Shihab tertarik untuk menulis banyak karya, 

terutama tafsir Al-Misbah. 

Sumber penafsiran M. Quraish Shihab adalah bir Ro’yi. Hal ini 

terbukti dari penafsiran M. Quraish Shihab yang banyak mengaitkan 

tafsirnya dengan kejadian masa sekarang yang tidak pernah tertulis dalam 

Hadits dan pendapat sahabat maupun tabi’in. Sehingga, M. Quraish Shihab 

membawa Al-Qur’an dengan pemikirannya ke dunia nyata sebagai sumber 

kehidupan masyarakat.  

Metode yang digunakan dalam menafsirkan Al-Misbah jika dilihat 

dari analisis peneliti adalah menggunakan metode tahlili. Sebab, M. 

Quraish Shihab menulis ayat-ayat al-Qur’an berurutan dari Alfatihah 

sampai An-Nas, sesuai dengan tertib mushaf Al-Qur’an. Serta menulis dari 

segi ketelitian redaksinya kemudian menyusun kandungannya dengan 
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redaksi indah yang menonjolkan petunjuk Al-Qur’an bagi kehidupan 

manusia secara terperinci. 

Corak penafsiran yang digunakan M. Quraish Shihab adalah Adabi 

Ijtima’i. Alasan M. Quraish Shihab menggunakan corak tersebut karena 

menurutnya sangat diperlukan untuk memahami wahyu Allah secara 

kontekstual dan tidak semata-mata terpaku dengan makna secara teks saja. 

Karena dengan memahami Al-Qur’an dengan cara kontekstual, maka pesan 

yang terkandung di dalamnya akan dapat difungsikan dengan baik kedalam 

dunia nyata.  

B. Konsep Ulil Amri Menurut 3 tokoh Mufassir 

Secara umum banyak dalil Al-Qur’an yang menjelaskan tentang Ulil 

Amri atau kepemimpinan. Baik dari kriterianya yang mencakup syarat-syarat, 

hak dan kewajibannya, cara pemimpin bersikap dan lain sebagainya. Menarik 

kesimpulan ini, maka banyak aspek yang harus diperhatikan untuk mengambil 

kesimpulan apakah maksud Ulil Amri yang sebenarnya. Dari sisi ini, penulis 

mengambil langkah untuk memilih ayat yang berkaitan dengan Ulil Amri 

terlebih dahulu, ketika sudah terpilih ayat yang berkaitan maka kemudian 

melihat penafsiran dari Mufassir Nusantara yang telah penulis pilih dalam 

pembahasan ini. 

Ayat yang secara tegas tertulis lafadz Ulil Amri dalam Al-Qur’an ada 2. 

Yaitu terdapat dalam QS. An-Nisa’ ayat 59 dan 83 sebagai berikut: 
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 َ سُوَل وَ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَِطيعُوا َّللاَّ ِمْنُكْم أُوِلي األْمِر َوأَِطيعُوا الرَّ

ُسوِل إِْن ُكْنتُْم تُْؤِمنُوَن  ِ َوالرَّ فَإِْن تَنَاَزْعتُْم فِي َشْيٍء فَُردُّوهُ إِلَى َّللاَّ

ِ َواْليَْوِم اآلِخِر ذَِلَك َخْيٌر َوأَْحَسُن تَأِْويال )  (٥٩بِاَّللَّ

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.” (QS. An-Nisa’: 59) 

َوإِذَا َجاَءُهْم أَْمٌر ِمَن األْمِن أَِو اْلَخْوِف أَذَاُعوا بِِه َولَْو َردُّوهُ إِلَى 

ُسوِل َوإِلَى  ِمْنُهْم  ِمْنُهْم لَعَِلَمهُ الَِّذيَن يَْستَْنبُِطونَهُ  أُوِلي األْمرِ الرَّ

ِ َعلَْيُكْم َوَرْحَمتُهُ التَّبَْعتُُم الشَّْيَطاَن إِال قَِليال )  (٨٣َولَْوال فَْضُل َّللاَّ

Artinya: “Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan 

ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka 
menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, 
tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan 
dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil Amri). kalau 
tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah 
kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di 
antaramu).” (QS. An-Nisa’: 83) 

Dua ayat diatas masing-masing memiliki asbabun nuzul. Sebagaimana 

yang tertulis dalam karya Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Lubab An-

Nuqul fi Asbab An-Nuzul, QS. An-Nisa’ ayat 59 memiliki dua riwayat. 

Pertama, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan lainnya dari Ibnu Abbas berkata: 

“Ayat ini turun ketika Abdullah bin Hudzafah bin Qais diperintah oleh Nabi 
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untuk menjadi pemimpin perang”. Al-Bukhari menjelaskan secara singkat.75 

Kemudian Al-Dawudi berkata: “ini adalah kesalahan yang dinisbatkan kepada 

Ibnu Abbas. Karena sesungguhnya Abdullah bin Hudzafah memimpin 

rombongan pasukan perang. Dia marah dan memulai dengan berkata, 

‘Serang!’ sebagian pasukannya tidak mau melaksanakan perintahnya. Dan 

sebagian lagi ingin melaksanakannya.”76 

Al-Dawudi berkata lagi, “jika ayat ini turun sebelum peristiwa ini, 

bagaimana mungkin ia mengkhususkan ketaatan kepada Abdullah bin 

Hudzafah dan tidak kepada yang lain? Dan jika ayat ini turun setelah peristiwa 

itu seharusnya dikatakan kepada mereka, ‘sesungguhnya ketaatan hanyalah 

dalam kebaikan’ bukan mengatakan kepada mereka ‘mengapa kalian tidak 

menaatinya?’.”77 

Al-Hafidz Ibnu Hajar menjawab bahwa yang dimaksud dalam cerita ini 

tentang ayat, “kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang seseuatu,,,” 

adalah mereka berselisih dalam menunaikan perintah untuk taat dan tidak 

melaksanakan perintah itu karena menghindari api peperangan. Jadi, ayat ini 

sesuai jika turun pada mereka untuk memberitahu mereka apa yang harus 

dilakukan ketika berselisih, yaitu mengembalikannya kepada Allah dan 

Rasulullah SAW.78 

                                                             
75 Jalaluddin Al-Suyuti, Lubab An-Nuqul fi Asbab An-Nuzul, hal 80. 
76 Jalaluddin Al-Suyuti, Lubab An-Nuqul fi Asbab An-Nuzul, hal 81. 
77 Ibid,. 
78 Ibid,. 
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Kedua, dari Ibnu Jarir sesungguhnya ayat ini turun berkaitan dengan 

Ammar bi Yasir dan Khalid bin Walid. Ketika itu Khalid bin Walid menjadi 

gubernur, kemudian Ammar bin Yasir memberi upah pada seorang laki-laki 

tanpa sepengetahuan Khalid bin Walid sehingga keduanya berselisih. Lalu 

turunlah ayat ini.79 

Qs. An-Nisa’ ayat 83 dari riwayat Muslim bahwa Umar bin Khattab 

berkata, “ketika Nabi SAW tidak mendatang istri-istrinya, saya masuk ke 

dalam masjid. Disana bertemu dengan orang-orang yang mengetuk-ngetukkan 

jarinya pada kerikil lanta masjid. Dan mereka berkata, ‘Rasulullah telah 

mencerai istri-istrinya.’ Maka saya bangkit dan berdiri di pintu masjid, lalu 

saya berkata dengan lantang, ‘Beliau tidak mencerai istri-istrinya!’ lalu 

turunlah firman Allah, “Dan apabila datang kepada mereka suatu berita 

tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau 

mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, 

tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) 

mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil Amri). kalau tidaklah karena 

karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, 

kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu).” Qs. An-Nisa’ ayat 83 dan saya 

adalah orang yang mengetahui hal itu.80 

Dari asbabun nuzul diatas penulis memilih untuk fokus pada penafsiran 

Qs. An-Nisa’ ayat 59 karena menurut pertimbangan penulis, ayat tersebut 
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lebih mengarah pada kepemimpinan. Sedangkan Qs. An-Nisa’ ayat 83 yang 

berisi berkaitan dengan kabar berita, oleh penulis akan di jadikan ayat 

pendukung saja yang menegaskan bahwa dalam hal apapun, bahkan tentang 

berita yang belum jelas kebenarannya maka harus dikembalikan kepada Rasul 

dan Ulil Amri. Berikut penulis paparkan surah An-Nisa’ ayat 59 menurut 

pendapat Syekh Nawawi Banten, Hamka dan M. Quraish Shihab. 

1. Menurut Syeikh Nawawi Banten 

Menurut Syeikh Nawawi Banten dalam kitabnya Marah Labid 

mentafsirkan surah An-Nisa ayat 59 bahwa ayat tersebut merupakan ayat 

membahas tentang cakupan ushul syari’at yang empat, diantarannya 

pertama, Al-Kitab yang datangnya dari Allah SWT yang kita kenal 

dengan nama Al-Qur’an. kedua, Al-Sunnah yaitu sesuatu yang bersumber  

dari Nabi Muhammad SAW yang biasa disebut dengan Hadits. Ketiga, 

Ijma’ yang kita kenal dengan kesepakatan para Ulama’ dan keempat, 

penyamaan suatu hukum dengan hukum lain yang memiliki kesamaan 

atau disebut dengan Qiyas.81  

Dalam surah An-Nisa’ ayat 59 ini melihat dari historisnya, 

menurut syeikh Nawawi Banten berdasarkan riwayat dari Sa’id bin Jabir 

turun berkaitan dengan sahabat Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi yang 

diperintah menjadi pemimpin pasukan perang. Dan dari riwayat Ibnu 

Abbas berkaitan dengan Kholid bin Walid yang diperintah menjadi 

pemimpin pasukan perang. Kemudian Ammar bin Yasr sebagai prajurit 
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berselisih dengan Khalid bin Walid. Lalu turun ayat ini yang menegaskan 

bahwa harus mematuhi perintah Ulil Amri. Maksudnya, ayat tersebut 

memerintah Ammar Bin Yasir untuk mengikuti arahan Khalid bin 

Walid.82 

Kemudian dalam penafsirannya Syekh Nawawi Banten 

memaparkan bahwa yang dimaksud Ulil Amri adalah Pertama, melihat 

dari asbabun nuzul ayat ini tidak keluar dari disiplin militer. Dalam 

asbabun nuzul tentang perang. Jika dipikir logis, dalam keadaan 

mendesak akal kita tidak akan mampu melakukan sesuatu yang butuh 

pemikiran panjang. Karena kita akan dituntut untuk menyelesaikan apa 

yang sedang berada diadapan kita. Sama halnya dalam perang, tidak 

mungkin ada ruang untuk melakukan ijtihad, kemudian berdiskusi dan 

lainnya. Sehingga dalam konteks ini menurut Syekh Nawawi Banten, 

presiden, lurah dan pemerintah Negara bukan termasuk Ulil Amri karena 

wilayah yang di kuasai bukan hanya dalam konteks disiplin militer. 

Karena itu, dalam karyanya Syekh Nawawi Banten megatakan bahwa Ulil 

Amri adalah pemimpin perang.83  Ini merupakan pendapat pertama yang 

ditulis oleh Syekh Nawawi Banten dan biasanya dalam tradisi Ulama 

pendapat yang disampaikan pertama adalah pendapat yang paling 

diyakini.  

Kedua, sekalipun Ulil Amri itu adalah Ulama’, penguasa, guru, 

pemerintah dan lainnya maka keputusan yang boleh ditaati hanya terbatas 
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pada hal yang sudah menjadi ijma’ ulama saja. Sedangkan ijma’ tidak 

banyak. Seperti permasalahan yang setiap waktu bisa bertambah.84 

Ketiga, jika Ulil Amri itu diartikan penguasa dan Raja maka 

hukum menaatinya haram. Karena seringkali memeritah pada 

kedzoliman. Akan tetapi, kadang-kadang juga harus ditaati dengan 

keyakinan yang dhoif (lemah). Perintah penguasa dan raja bisa 

ditangguhkan dengan ijma’ ulama. Dengan demikian dalam hakikatnya 

ulama adalah penguasanya penguasa dan merekalah yang dikatakan Ulil 

Amri.85 

Selain QS An-Nisa’ ayat 59, pada ayat 83 Syekh Nawawi Banten 

juga mengemukakan tentang konsep Ulil Amri yang sebelumnya juga 

mengungkap bahwa ayat 83 ini berkaitan dengan berita-berita yang akan 

disampaikan kepada umat Nabi tentang kemanan dan kabar kecemasan 

tentang perang. Umat Nabi ketika itu memiliki kebiasaan menyebar dan 

merespon berita yang tidak jelas asalnya. Oleh karena itu turunlah surah 

An-Nisa ayat 83 ini yang menekankan agar seluruh umat mengembalikan 

perkara dan menerima kabar, termasuk kabar tersebut kepada Nabi, orang 

pintar dan bijaksana yang lebih mengetahui keadaan ketika itu.86 

Dari ayat 83 ini lafadz Ulil Amri lebih tertuju kepada orang pintar 

dan bijaksana yang artinya adalah orang berakal. Dari asbabun nuzul 

yang ditulis Syekh Nawawi Banten berbicara tentang kabar berita, bukan 

dalam konteks militer sebagaimana ayat 59 diatas. Ayat ini memberi 
                                                             
84 Ibid,. 
85 Ibid,. 
86 Ibid., hal 152 
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peringatan agar umat muslim mengembalikan perkara kepada orang yang 

berakal dan bijaksana yaitu seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. 

Sehingga dalam kacamata penulis yang dimaksud Ulil Amri menurut 

syekh Nawawi Banten dalam ayat ini adalah orang pintar dan bijaksana 

seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali.  

Dari dua ayat yang tertulis lafadz Ulil Amri maka penulis 

simpulkan bahwa Ulil Amri menurut syekh Nawawi Banten memiliki 3 

pandangan. Yaitu pemimpin perang dalam disiplin militer, orang pintar 

dan bijaksana yaitu Khulafaur Rasyidin dalam hal yang berkaitan dengan 

kabar berita. Dan ulama’ dalam hal kemasyarakatan setelah tiadanya 

Rasul dan Sahabat-sahabatnya. 

2. Menurut HAMKA (Haji Abdul Malik Karim Amrullah) 

Dalam tafsirnya HAMKA menuliskan secara singkat tentang 

pengertian Ulil Amri. QS. An-Nisa’ ayat 59 adalah perintah untuk taat 

kepada Ulil Amri Minkum, yang bermakna orang yang berkuasa diantara 

kamu atau berkuasa atas kamu. Penafsiran Hamka, kata Minkum memilki 

dua arti. Pertama, di antara kamu. Maksudnya adalah penguasa yang 

terpilih berasal dari masyarakat. Kedua, atas kamu, Maksudnya adalah 

penguasa yang memiliki wewenang atas masyarakat yang lain, dalam 

artian kekuasaannya harus diakui sebagai kenyataan.87 

Dalam memaknai kata Ulil Amri HAMKA juga mengutip 

pendapat setengah dari ulama terkemuka yang menjelaskan bahwa Ulil 

                                                             
87 Prof. Dr. Hamka, Tafsir Al-Azhar (Jakarta: Gema Insani, 2015), buku 2. hal. 341. 
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Amri tidak terbatas kepada pemuka agama saja. Pendapat dari mufassir 

lain yang HAMKA kutip adalah pendapat Muhammad Abduh bahwa 

direktur, sarjana-sarjana diberbagai bidang, wartawan dan lainnya 

merupakan Ahlul Halli Wal ‘Aqdi yang berhak dilibatkan dalam 

musyawarah kepemimpinan.88 Sehingga menurut Hamka, yang dikatakan 

Ulil Amri adalah sebagian masyarakat yang berkuasa dan memiliki 

wewenang, yang terpilih dan kekuasaannya diakui oleh masyarakat 

lainnya.89  

Sedangkan dalam Qs. An-Nisa’ ayat 83 hamka hanya 

menceritakan tentang umat masa-masa kepemimpinan Nabi yang selalu 

mendegar kabar bahagia atau kabar cemas ketika di Madinah karena 

perang tidak henti. Ayat ini menegaskan bahwa berita-berita tersebut 

tidak ada faedahnya karena akan menimbulkan pengharapan atau 

kecemasan. Jika berita yang datang merupakan kabar bahagia, maka akan 

menimbulkan pengharapan atau rasa aman yang berlebihan. Sebaliknya, 

jika kabar tersebut merupakan kabar buruk, maka akan menimbulkan 

kecemasan atau kepanikan yang berlebihan dan akan memperkeruh 

suasana. Oleh karena itu, ayat ini menganjurkan untuk meminta petunjuk 

kepada Rasul atau Ulil Amri yang statusnya adalah pemimpin mereka 

ketika itu. 

Dari ayat 83 ini tidak ditemukan secara jelas tentang siapakah Ulil 

Amri yang sebenarnya menurut Hamka. Hamka hanya menyebutkan Ulil 

                                                             
88 Prof. Dr. Hamka, Tafsir Al-Azhar (Jakarta: Gema Insani, 2015), buku 2. hal. 344. 
89 Prof. Dr. Hamka, Tafsir Al-Azhar (Jakarta: Gema Insani, 2015), hal. 341. 
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Amri yang statusnya adalah pemimpin mereka ketika kejadian yang telah 

diceritakan. 

Namun menyikapi politik Hamka sebagaimana dalam tafsirnya 

yang dilatar belakangi oleh beberapa mufassir seperti tafsir At-Thobari 

karangan Ibn Jarir At-Thobari, Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho. 

Dalam persoalan teori politik islam yang menyangkut pembatasan 

kekuasaan Hamka mengedepankan konsep syura yang kemudian 

melahirkan konsep politik lain yaitu Ulil Amri. Ulil Amri yang 

sebenarnya adalah Ahl al-hall wa al-aqd (orang-orang yang memenuhi 

syarat untuk mengikat dan membubarkan, atau yang membuat keputusan-

keputusan). Menurut Hamka, dalam Al-Qur’an memerintahkan untuk 

menyelesaikan masalah dengan cara Syura dan memberikan hak 

kekhalifahan kepada seluruh umat islam, maka syura dan pemilihan 

penguasa harus berdasarkan kehendak masyarakat.90 

Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa Ulil Amri menurut 

Hamka adalah pemimpin yang terpilih dari masyarakat dengan kehendak 

masyarakat itu sendiri yang paling baik dan cakap dalam memimpin. 

Hamka mensyaratkan pemimpin memiliki kelebihan ilmu dan fisik. 

Namun, tidak harus semua ilmu yang harus dikuasai. Yang paling penting 

adalah cakap dalam ilmu kepemerintahan sehingga bisa menempatkan 

orang-orang ahli dalam bidangnya.91  

                                                             
90 Ahmad Hakim dan M. Thalhah, Politik Bermoral Agama (Tafsir Politik Hamka), UII Press 

Yogyakarta, 2005.  
91 Alwan Tafsiri Al Izza, Etika Politik Islam Menurut Hamka, harfeey, Yogyakarta, 2017. 
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Dalam tafsirnya Hamka murni memberikan hak penuh kepada 

masyarakat tentang penyelesaian urusan masyarakat itu sendiri. Tafsirnya 

tentang Ulil Amri yang dipengaruhi oleh perkembangan politik secara 

global membuktikan bahwa corak yang digunakan adalah sosial 

masyarakat (adabi ijtima’i). sekalipun, beliau tidak secara tegas 

menyampaikan politik di Indonesia sendiri.  

Sebagaimana pemaparan politik yang ditulis Hamka dalam 

tafsirnya tentang turki usmani, secara tidak langsung mengisyaratkan 

bahwa pentingnya mengangkat seorang pemimpin dari umat untuk 

menyelesaikan masalah-masalah kemasyarakatan seperti yang telah 

dipaparkan imam al-Ghozali bahwa peraturan agama tidak akan diperoleh 

tanpa melalui ketertiban dunia. Dan ketertiban dunia tidak akan terwujud 

tanpa adanya pemimpin yang di hormati. Pengangkatan pemimpin 

tersebut dipilih dengan sistem syura dan berdasarkan syarat memiliki 

kelebihan ilmu dan fisik terutama dalam hal kepemerintahan.  

3. Menurut Quraish Shihab 

Menurut Quraish Shihab, surah An-Nisa’ ayat 59 ini memiliki 

hubungan yang erat dengan ayat sebelumnya yaitu ayat 58 yang berisi 

tetang perintah untuk beribadah kepada Allah dan tidak 

mempersekutukan-Nya, berbakti kepada orang tua, menganjurkan 

berinfaq dan lainnya. Perintah itu mendorong agar menciptakan 

masyarakat yang adil dan makmur.92 

                                                             
92 Tafsir Al-Mishbah, M. Quraish SHihab, vol. 2, hal 459  



 

53 

 

Dapat diambil kesimpulan bahwa ayat 58 menjelaskan tentang 

perintah untuk menetapkan hukum dengan adil. Sedangkan ayat 59 

menjelaskan tentang perintah agar kaum mukmin menaati putusan hukum 

dari siapapun yang dari siapapun yang berwenang menetapkan hukum. 

Secara berurutan yang telah disebutkan dalam ayat 59 ini bahwa yang 

wajib ditaati adalah Allah dan Rasul-Nya, baik perintah untuk 

melaksanakan perintahnya atau menjauhi larangannya. Kemudian taat 

kepada Ulil Amri.93  

Menurut Quraish Shihab, dari segi bahasa Ulil Amri terdiri dari 

dua kata yaitu Uli yang merupakan bentuk jamak dari Waliy berarti 

pemilik atau yang mengurus dan menguasai. Dari bentuk jama’ ini 

menurut Quraish Shihab kata Uli memiliki arti banyak tidak hanya satu 

orang. Dan Amri yang bermakna perintah atau urusan. Jadi, Ulil Amri 

adalah orang-orang yang berwenang mengurus urusan kaum muslimin. 

Mereka adalah orang yang diandalkan untuk menangani persoalan-

persoalan yang terjadi dimasyarakat. Ada yang mengatakan bahwa yang 

dimaksud adalah para penguasa/pemerintah, ada yang mengatakan bahwa 

mereka adalah Ulama dan ada yang mengatakan bahwa mereka adalah 

yang mewakili dari setiap kelompok dan profesinya.94 

Kata al amr yang merupakan bentuk ma’rifat (khusus), 

menjadikan banyak ulama’ membatasi pemilik kekuasaan itu hanya pada 

                                                             
93 Ibid,. 
94 Ibid, hal 461 
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persoalan kemasyarakatan bukan pada persoalan aqidah atau keagamaan 

murni.95 

Dari pemaparan diatas Quraish Shihab menjabarkan 3 pendapat 

ulama bahwa Ulil Amri adalah penguasa atau pemerintah, Ulama’, dan 

yang mewakili setiap profesinya. Quraish Shihab tidak membatasi makna 

Uliy hanya pada satu orang atau satu golongan saja, menurutnya semua 

yang memiliki kekuasaan adalah Uliy. Akan tetapi, pada lafadz Amri 

Quraish Shihab membatasi pada hal yang berkaitan dengan persoalan-

persoalan masyarakat. Sehingga yang dimaksud Ulil Amri menurut 

Quraish Shihab adalah orang-orang yang berwenang atau memiliki 

kekuasaan dan bisa diandalkan dalam menangani persoalan-persoalan 

kemasyarakatan.96 

Sedangkan ayat Qs. An-Nisa’ ayat 83, M.Quraish Shihab 

memiliki pendapat yang sama dengan Syekh Nawawi Banten dan Hamka 

bahwa ayat ini berkaitan dengan kabar berita yang diterima oleh umat 

Nabi. Namun dalam ayat ini M. Quraish Shihab  juga tidak menyebutkan 

secara jelas siapakah Ulil Amri yang dimaksud dalam ayat ini. M. 

Quraish Shihab hanya menegaskan agar mengembalikan perkara kepada 

Rasul dan Ulil Amri selaku penanggung jawab mereka.97 Sementara 

penanggung jawab cakupannya sangat luat dan tidak tertentu pada 

siapapun. 

                                                             
95 Ibid,. 
96 Ibid,. 
97 Ibid, hal 503 
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Dari surah An-Nisa’ ayat 59 dan ayat 83 ini dapat disimpulkan 

bahwa menurut M. Quraish Shihab Ulil Amri adalah orang-orang yang 

berwenang atau berkuasa dan dapat diandalkan dalam menangani 

persoalan-persoalan masyarakat. Dalam tafsirnya M. Quraish Shihab 

tidak memberi batasan tentang siapakah pemimpin tersebut. Semua yang 

memiliki wewenang dalam satu urusan atau kelompok, maka dia adalah 

Uliy (pemimpin) menurut M. Quraish Shihab.  

C. Konsep Taat Terhadap Ulil Amri Menurut 3 tokoh Mufassir 

Berbicara tentang kepemimpinan, tentu kita harus memperhatikan hak 

dan kewajiban seorang pemimpin. Hak dan kewajiban pemimpin ini telah 

banyak ditulis dan dibahas. Dalam masalah ini penulis hanya akan 

memfokuskan pada pembahasan hak seorang pemimpin harus ditaati. Ayat 

sebelumnya telah memberi kita pengetahuan bahwa menurut mufassir 

Nusantara nama pemimpin telah tertulis dalam Al-Qur’an yang diwakili 

dengan kata “Ulil Amri”. 

Setelah mendapat kesimpulan bahwa Ulil Amri adalah identik dengan 

pemimpin, selanjutnya penulis akan membahas tentang ketaatan sebelum 

menyimpulkan bagaimana taat terhadap Ulil Amri. Dalam Al-Qur’an yang 

secara tegas menjelaskan tentang ketaatan terhadap Ulil Amri adalah QS. An-

Nisa’ ayat 59. Akan tetapi, terdapat beberapa ayat lain yang mendukung 

penafsiran tentang ketaatan terhadap Ulil Amri dari masing-masing penafsiran 

mufassir-mufassir  dalam  penelitian ini yaitu Syaikh Nawawi Banten, Buya 
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Hamka dan M. Quraish Shihab. Berikut penulis paparkan penafsiran tentang 

ketaatan terhadap pemimpin dari QS. An-Nisa’ ayat 59:  

ُسوَل َوأُوِلي األْمرِ  َ َوأَِطيعُوا الرَّ  ِمْنُكْم فَإِْن يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَِطيعُوا َّللاَّ

ِ َواْليَْوِم  ُسوِل إِْن ُكْنتُْم تُْؤِمنُوَن بِاَّللَّ ِ َوالرَّ تَنَاَزْعتُْم فِي َشْيٍء فَُردُّوهُ إِلَى َّللاَّ

 (٥٩) اآلِخِر ذَِلَك َخْيٌر َوأَْحَسُن تَأِْويال

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.” 

 
1. Menurut Syeikh Nawawi Banten 

Dalam surah An-Nisa’ ayat 59 Syeikh Nawawi Banten 

memaparkan bahwa Al-Kitab berisi tentang perintah yang datang dari 

Allah. Sehingga apapun yang ada didalamnya wajib untuk kita ikuti 

secara mutlak. Al-Sunnah adalah perintah yang datangnya dari Rasulullah 

SAW. Dari dua sumber hukum islam ini menunjukkan bahwa Al-Kitab 

dan Al-Sunnah merupakan dua pilar utama yang harus diikuti tanpa 

menawarnya lagi.  

Berdasarkan pendapat yang diyakini Syeikh Nawawi Banten 

bahwa Ulil Amri adalah pemimpin perang maka hukum menaatinya 

adalah wajib karena dalam peperangan tidak ada ruang untuk ijtihad dan 

diskusi. Namun selain itu, Syeikh Nawawi Banten mengutip dari 

pendapat sebagian Ulama’ bahwa taat kepada Allah dan Rasul hukumnya 

wajib secara mutlak. Taat kepada Ahli Ijma dan permasalahan yang di 
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tetapkan dalam taraf ijma hukumnya wajib secara mutlak. Sementara taat 

terhadap Penguasa dan Raja menurut kebanyakan pendapat diharamkan. 

Karena  biasanya kebanyakan dari mereka memerintah pada ke dzoliman. 

Oleh karena itu, perintah yang datang dari Penguasa dan Raja dapat 

ditangguhkan dengan Ijma’ Ulama’. Ulama’ yang dimaksud disini adalah 

penguasanya penguasa dan mereka itulah Ulil Amri yang haqiqi.98 

Dalam kitabnya dapat kita simpulkan bahwa hukum taat ada 3 

macam menurut Syeikh Nawawi Banten yaitu Pertama, wajib ditaati 

berdasarkan pendapat Syekh  Nawawi Banten yang mengartikan bahwa 

Ulil Amri adalah pemimpin perang. Kedua, wajib ditaati terhadap 

permasalahan yang memiliki taraf ijma’ ulama’ dalam pendapat beliau 

yang mengartikan bahwa Ulil Amri adalah Ulama’, Pemimpin, Guru 

ataupun Orang tua. Ketiga, haram menaati perintah selain taraf ijma’ jika 

memahami bahwa Ulil Amri adalah Penguasa dan Raja. Karena menurut 

Syekh Nawawi Banten rata-rata penguasa dan Raja sering kali 

memerintah pada hal kemaksiatan. 

Jadi melihat dari penafsiran Syekh Nawawi Banten ini, dapat 

disimpulkan bahwa taat terhadap Ulil Amri hukumnya wajib dengan 

catatan perintah yang ditetapkan bertaraf ijma’ ulama. Peraturan selain 

dari ijma ulama maka tidak wajib untuk ditaati.  

Dalam Tafsirnya syeikh Nawawi Banten tidak banyak 

berpendapat tentang kepemimpinan global maupun lokal. Tafsirnya murni 

                                                             
98 Syaikh Nawawi Banten, Marah labid, jilid 1, hal 146 
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berpendapat sebagaimana garis yang ditunjukkan al-Qur’an, Sunnah dan 

pendapat-pendapat klasik tidak dipengaruhi oleh politik ketika masanya. 

Namun sekalipun demikian, syekh Nawawi tidak menafikan adanya 

pemimpin setelah Nabi dan sahabat-sahabatnya wafat. Hanya saja 

membatasi pada kewajiban taat kepada pemimpin.      

2. Menurut Hamka  

Dalam QS. An-Nisa’ ayat 59 Hamka menjelaskan kewajiban 

untuk taat terhadap penguasa. Ayat ini dikhususkan kepada orang yang 

beriman. Karena orang beriman wajib tunduk terhadap peraturan. 

Peraturan tertinggi adalah peraturan yang datangnya dari Allah SWT. 

Aturan tersebut dibawa oleh Rasul-Rasul utusan Allah yang membawa 

peraturan-Nya yang termaktub dalam kitab suci Zabur, Taurat, Injil dan 

Al-Qur’an. Pada intinya, menurut Hamka isi seluruh kitab tersebut adalah 

untuk keselamatan dan kebahagiaan hidup manusia.99 

Untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan tersebut, maka 

ketaatan adalah menjadi kunci utama yang harus tertanam didalamnya. 

Sebagai umat manusia, kita harus tau pada siapa kita harus taat untuk 

mencapai keselamatan dan ketaatan tersebut. Maka dari itu ayat ini 

menegaskan bahwa kita harus taat kepada Allah, Rasul dan Ulil Amri.  

Peraturan Negara saja tidak dapat menjamin keamanan 

masyarakat. Sehingga harus disertai dengan kepercayaan adanya 

kekuasaan tertinggi yang akan menghukum apabila seseorang dari 

                                                             
99 Prof. Dr. Hamka, Tafsir Al-Azhar (Jakarta: Gema Insani, 2015), hal. 340. 
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masyarakat tersebut berbuat salah. Karena itu, sangat dibutuhkan 

peraturan dari Allah. Allah adalah puncak tertinggi dari seluruh 

ketaatan.100 

Kemudian, peraturan Allah tersebut dibawa dan dicontohkan oleh 

manusia pilihan-Nya yaitu Rasulullah SAW. Oleh karena itu ketaatan 

yang kedua adalah pada Rasul-Nya yang telah memberi contoh agar kita 

dapat mempraktikkan peraturan dari Allah. Begitu juga selanjutnya, 

karena Rasulullah SAW telah wafat maka penyampaian syari’at Allah 

dilanjutkan oleh generasi-generasi setelahnya atau sebutlah generasi Ulil 

Amri.101 Itulah tiga pokok yang sangat penting dalam wilayah 

kepemimpinan. Untuk memenuhi ketaatan terhadap Allah dan Rasul 

maka harus taat terhadap Ulil Amri. 

Hamka juga mengutip muqaddimah Ibnu Khaldun, sebagai Ulil 

Amri dalam memutuskan peraturan yang berkaitan dengan keduniaan 

maka harus ditempuh dengan jalan musyawarah. Namun, apabila terdapat 

perselisihan dari yang dimusyawarahkan maka perbandingkanlah 

perselisihan tersebut dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya (Qiyas) baik 

yang bersumber dari Al-Qur’an, Hadits atau roh syari’at yang telah 

dicontohkan oleh ahli-ahli Islam terdahulu.102  

Kesimpulan dari rekam sejarah di atas menurut kesimpulan 

Hamka adalah sebagai berikut: 

                                                             
100 Ibid,. 
101 Ibid, hal. 340-341 
102 Ibid, hal. 344. 
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1. Taat kepada Allah menjadi kewajiban semua manusia tanpa adanya 

tawar menawar dalam menaatinya. 

2. Taat kepada Rasulullah SAW menjadi kewajiban semua mausia tanpa 

adanya tawar menawar. 

3. Taat terhadap Ulil Amri menjadi kewajiban semua manusia. Untuk 

pemilihannya tergantung pada diri masing-masing tergantung ruang 

dan waktu. Dengan syarat Ulil Amri tersebut dapat melaksanakan 

amanah yang di amanahkan kepadanya.103 

Dari awal penafsiran HAMKA memaparkan sedikit tentang 

pengertian Ulil Amri. Dari judul yang HAMKA pilih dalam menafsirkan 

ayat ini “Ketaatan kepada penguasa” mengisyaratkan bahwa ayat ini 

menurut HAMKA menekankan ketaatan kepada Ulil Amri dan menjadi 

fokus utama dalam penafsiran ayat 59 surah An-Nisa’ ini. HAMKA juga 

memaparkan sejarah singkat tentang kepemimpinan dan ketaatan 

terhadap pemimpin dari masa Nabi hingga Khalifah-Khalifah setelah 

Nabi. Dalam pemaparannya HAMKA juga menuliskan kalimat: tetapi 

semua perkembangan ini tidaklah terlepas dari ahli-ahli pikir Islam. 

Terutama ulama-ulama Fiqih dan ahli-ahli Ushuluddin. Niscaya pendapat 

mereka pun dipengaruhi oleh keadaan atau suasana ketika mereka 

hidup.104 Menurut pengamatan penulis, dalam kutipan HAMKA ini 

menunjukkan bahwa HAMKA meyakini tidak ada penafsiran terhadap 

Nash yang tidak dipengaruhi oleh faktor yang terdapat pada diri mufassir.  

                                                             
103 Ibid, hal. 344. 
104 Ibid, hal. 341-346. 
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Dari kesimpulan Hamka menjelaskan bahwa taat kepada 

pemimpin ada batasannya, yaitu selama tidak memerintahkan kepada 

kemaksiatan, kesesatan, kehancuran dan hal-hal yang tidak logis untuk 

dilasanakan. Hamka juga menegaskan bahwa jiwa seorang pemimpin 

yang adil memberikan perintah kepada rakyatnya dalam hal-hal yang 

memang wajar dan sesuai dengan hukum dan undang-undang, maka 

haram meninggalkan perintah tersebut. Sehingga wajar sekali jika teladan 

dari masa sahabat sangat totalitas mengikuti perintah pemimpinnya. 

Sekalipun ada batasan antara taat kepada Allah dan Rasul dengan perintah 

taat kepada pemimpin. Perintah taat kepada Allah dan Rasul bersifat 

mutlak, sedangkan perintah taat kepada Pemimpin tidak mutlak.105 

Darisini penulis menyimpulkan bahwa secara umum penafsiran 

hamka terhadap pemimpin dipengaruhi oleh kondisi dan sosial 

masyarakat keika itu, dalam konteks global, yaitu pengarang tersebut 

menjelaskan secara panjang lebar beberapa khalifah yang ada dalam 

dunia islam. Sedangkan dalam konteks sosial masyarakat Indonesia, 

menurut pengamatan penulis tidak memberi pengaruh kepada penulis 

kitab Al-Azhar. Karena dalam tafsirnya Hamka tidak menghubungkan 

penafsirannya secara langsung terhadap perkembangan masyarakat 

Indonesia. Tetapi, dikatakan memiliki pengaruh terhadap kondisi 

kekhalifahan umat Islam yang terakhir yaitu Turki Utsmani. 

                                                             
105 Ibid,. 
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Sedangkan mengenai pandangan Islam tentang taat terhadap 

pemimpin di kondisi masyarakat Islam ketika itu, Hamka tidak 

menyinggungnya. Hamka juga tidak menjelaskan secara nyata kepada 

siapa umat Islam Indonesia harus taat setelah Allah dan Rasul. Namun 

hamka menyampaikan beberapa hal penting yang harus diperhatikan bagi 

kemajuan bangsa Indonesia ketika itu.   

Untuk implikasi politik yang berhubungan dengan ayat tentang 

kepemimpinan diatas, dari penafsiran Hamka dalam Tafsir Al-Azhar, 

penulis memilih ayat 58 surah An-Nisa’ yang dalam judul Tafsir Al-

Azhar tertulis tema: “Menyerahkan Amanah”. Ayat ini menurut penulis 

akan memberikan pencerahan kepada siapa Amanah tersebut dipasrahkan, 

siapakah yang berhak memegang dan menjalankan Amanah. Ayatnya 

sebagai berikut: 

َ يَأُْمُرُكْم أَْن تَُؤدُّوا األَمانَاِت إِلَى أَْهِلَها َوإِذَا َحَكْمتُْم بَْيَن النَّاِس أَْن  إِنَّ َّللاَّ

َ َكاَن َسِميعًا بَِصيًرا  ا يَِعُظُكْم بِِه إِنَّ َّللاَّ َ نِِعمَّ تَْحُكُموا بِاْلعَْدِل إِنَّ َّللاَّ

(٥٨) 

Artinya: “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 memberi pengajaran yang 
sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 
mendengar lagi Maha melihat”. 

Terhadap ayat ini, Hamka mengambil simpulan dalam bentuk 

harapan agar seluruh pelaksana pemeritahan, seluruh aparat pemerintah 

diberikan kepada orang yang bisa memegang amanat, orang yang ahli.  
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Sudah jelas bahwa taat terhadap Ulil Amri merupakan kewajiban 

bagi manusia yang beriman. Semua yang diperintahkan merupakan suatu 

kewajiban yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Karena semua yang 

datang dari Ulil Amri merupakan syariat yang diperintahkan Allah dan 

Rasulnya. 

Perihal ketaatan terhadap pemimpin, Hamka juga menjelaskannya 

dalam Qs. Al-Anfal ayat 46 yang berbunyi: 

َ َوَرُسولَهُ َوال تََناَزُعوا فَتَْفَشلُوا َوتَْذَهَب ِريُحُكْم  َوأَِطيعُوا َّللاَّ

ابِِريَن ) َ َمَع الصَّ  (٤٦َواْصبُِروا إِنَّ َّللاَّ

Artinya: “Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu 
berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar 
dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah 
beserta orang-orang yang sabar”. 

Dalam ayat ini Hamka menafsirkan bahwa ketaatan paling utama 

adalah pada Allah dan Rasul-Nya kemudian pada pemimpin tertinggi 

peperangan dengan sikap tunduk, patuh dan disiplin. Ketaatan ini 

menurut HAMKA menjadi pedoman dalam segala peperangan agar 

mencapai tujuan kemenangan. Karena kemenangan bukan diukur dari 

seberapa banyak senjata yang digunakan, akan tetapi seberapa kuat 

kekompakan suatu kelompok.106  

Kemudian pada lafadz yang artinya “karena kamu lemah dan 

hilang kekuatanmu” Hamka menafsirkan bahwa dampak dari tidak taat 

terhadap pemimpin akan menimbulkan kelemahan. Hamka menceritakan 

                                                             
106 Prof. Dr. Hamka, Tafsir Al-Azhar (Pustaka Nasional PTE LTD Singapura), jilid 4 hal. 
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bagaimana pada tahun 1949 tujuh Negara arab kalah berperang dengan 

Yahudi yang hendak medirikan sebuah Negara Yahudi di tengah-tengah 

tanah Arab, padahal Yahudi hanya satu. Kemudian Gamal Abdel Nasser 

mengatakan: “memang kami kalah, karena kami tujuh dan mereka 

satu”.107 

Dalam ayat ini Hamka memberi gambaran bagaimana sejarah 

singkat tentang kepemerintahan di Dunia. Hamka tidak sama sekali 

membahas tetang kepemerintahan di Indonesia secara khusus. Hal ini 

mungkin Karena Hamka ingin menjaga tafsirnya dari kontroversi politik 

di Indonesia. 

Dari ayat diatas menunjukkan pentingnya satu pemimpin sebagai 

pimpinan untuk menentukan satu komando. Dan ketaatan terhadap 

pemimpin dengan sikap tunduk, patuh dan disiplin menururt Hamka 

adalah kunci utama untuk mencapai kemenangan. Sehinggan 

pengangkatan pemimpin dan kewajiban pemimpin mendapatkan ketaatan 

dari umatnya merupakan hal yang harus diperhatikan demi berjalannya 

suatu tujuan keberhasilan Negara.  

Selain dari dua ayat diatas, ketaatan terhadap pemimpin juga 

Hamka ulas dalam Qs. Al-Maidah ayat 48 yang berbunyi: 

َوأَْنَزْلنَا إِلَْيَك اْلِكتَاَب بِاْلَحِقِّ ُمَصِدِّقًا ِلَما بَْيَن يَدَْيِه ِمَن اْلِكتَاِب 

ُ َوال تَتَّبِْع أَْهَواَءُهْم  َوُمَهْيِمنًا َعلَْيِه فَاْحُكْم بَْينَُهْم بَِما أَْنَزَل َّللاَّ
                                                             
107 Ibdi., 
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ا َجاَءَك ِمَن اْلَحِقِّ ِلُكلٍِّ َجعَْلنَا ِمْنُكْم ِشْرَعةً وَ  ِمْنَهاًجا َولَْو َعمَّ

ةً َواِحدَةً َولَِكْن ِليَْبلَُوُكْم فِي َما آتَاكُْم  ُ لََجعَلَُكْم أُمَّ َشاَء َّللاَّ

ِ َمْرِجعُُكْم َجِميعًا فَيُنَبِِّئُُكمْ   بَِما ُكْنتُْم فَاْستَبِقُوا اْلَخْيَراِت إِلَى َّللاَّ

 (٤٨فِيِه تَْختَِلفُوَن )

Artinya: “Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan 
membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu 
Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian 
terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara 
mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu 
mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran 
yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, 
Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah 
menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), 
tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya 
kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya 
kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-
Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. 

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Al-Qur’an adalah 

penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya yaitu Zabur, Taurat dan Injil. 

Dari penyempurnaan ini, banyak syari’at yang sebelumnya dilakukan 

akan tetapi oleh Al-Qur’an dilarang. Contoh khususiyah Nabi, seperti  

Nabi Sulaiman boleh beristri berates-ratus sedangkan Nabi Muhammad 

hanya boleh Sembilan dan Nabi Ya’qub boleh memperistri kakak beradik 

sekaligus sedangkan syari’at Nabi Muhammad tidak diperbolehkan 

menikahi kakak beradik.108  

Adanya perbedaan sebagaimana kejadian perbedaan syari’at yang 

disebutkan diatas maka Al-Qur’an menjawab “dan jika Allah 

                                                             
108 Prof. Dr. Hamka, Tafsir Al-Azhar (Pustaka Nasional PTE LTD Singapura), jilid 3 hal. 
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menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja). Tetapi Allah 

hendak mengujimu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya 

kepadamu”. Yang maksudnya, Allah bukan tidak mampu menjadikan 

syari’at semua umat Nabi dari zaman dahulu hingga Nabi terakhir yakni 

Nabi Muhammad SAW atau bahkan hingga kiamat nanti. Akan tetapi, 

Allah ingin menguji seberapa sanggupkah manusia mempergunakan 

akalnya yang telah Allah karuniakan.  

 Itu sebabnya mengapa dalam Al-Qur’an hukum-hukum duniawi 

tidak sebanyak dalam Taurat. Karena keadaan manusia ketika itu sudah 

sianggap matang, maka sebagian besar syari’at diserahkan pada ijtihad 

dan Qiyas manusia sendiri. Sehingga Al-Qur’an menjadi penutup Syari’at 

dan Nabi Muhammad menjadi penutup Rasul. Oleh karena itu sangat 

dianjurkan untuk menggunakan akal, atur dengan baik, taat pada Allah 

dan Rasul, dan taat kepada Ulil Amri, Ahlul Halli wal ‘Aqdi dan orang-

orang yang sanggup berijtihad. Sehingga syari’at bisa disesuaikan dengan 

ruang dan waktu.109  

Menelaah pendapat Hamka ini maka didapat kesimpulan bahwa 

pemimpin adalah termasuk sumber penentu keputusan suatu syari’at yang 

tidak tertulis dalam Al-Qur’an dan Sunnah Nabi. Maka selama tidak 

menyimpang dari Al-Qur’an dan Sunnah, pemimpin haruslah ditaati agar 

syari’at tetap lestari. 

                                                             
109 Ibid,. 
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3. Menurut Quraish Shihab 

Dalam menafsirkan QS An-Nisa: 4/59 dapat dikaitkan dengan QS 

Ali Imran: 3/32. Ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya yang tertulis 

dalam QS Ali Imran: 3/32 jika ditafsirkan akan memberikan jalan 

pemikiran tehadap kita dalam memahami QS An-Nisa: 4/59. 

Sebagaimana dalam Al-Qur’an QS Ali Imran: 3/32 lafadz اطيعوا tertulis 

sebanyak satu kali kemudian diikuti lafadz Allah dan Rasul. Dalam ayat 

ini para pakar tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud taatilah Allah 

tersebut bermakna taatilah perintah Allah baik yang tertulis langsung atau 

tidak langsung. Yang tertulis langsung adalah perintah Allah yang tertulis 

dalam Al-Qur’an. sedangkan yang tidak langsung adalah perintah Allah 

yang disampaikan melalui Rasul-Nya dalam hadits-haditsnya. Sehingga 

yang dimaksud taatilah Allah dan Rasul-Nya dalam QS Ali Imran: 3/32 

adalah perintah yang bersumber dari Allah. Bukan yang Rasul perintah 

secara langsung.110 

Berbeda dengan QS An-Nisa: 4/59 lafadz اطيعوا diulang dua kali. 

Yang pertama lafadz اطيعوا diikuti lafadz Allah, yang kedua lafadz اطيعوا 

diikuti lafadz Rasul. Ayat ini menegaskan bahwa taatilah Rasul memiliki 

makna yang sama dengan perintah taatilah Allah sebagaimana penafsiran 

QS Ali Imran diatas. Dengan demikian kita tahu bahwa Rasul juga 

                                                             
110 M. Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah pesan, kesan dan keserasian Al-Qur’an, Lentera 

Hati: Jakarta, 2002. Hal 460. 
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memiliki wewenang serta hak untuk ditaati walaupun tidak ada dasar dari 

Al-Qur’an.111  

Pada lafadz selanjutnya adalah tentang Ulil Amri. Ketika 

menafsirkan lafadz Ulil Amri, bisa kita lihat sebagaimana menafsirkan 

lafadz Rasul dalam QS Ali Imran: 3/32 bahwa ketaatan tersebut terbatas 

pada perintah yang bersumber dari Allah. Kemudian dalam lafadz Ulil 

Amri dalam QS An-Nisa: 4/59 yang tidak didahului lafadz اطيعوا maka 

menghasilkan penafsiran ketaatan terhadap Ulil Amri terbatas pada 

perintah yang tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. 

Dalam hal ini, Ulil Amri tidak memiliki wewenang sendiri dalam 

memutuskan suatu hukum.112 

Dari pemaparan diatas, M. Quraish Shihab menjelaskan tentang 

lafadz “Athii’uu” yang hanya terdapat pada lafadz Allah dan Rasul. 

Kemudian dalam tafsir nya M. Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa 

ayat 58 dan 59 surah An-Nisa dinilai para ulama sebagai ayat-ayat yang 

mengandung prinsip-prinsip pokok ajaran islam dalam hal kekuasaan dan 

pemerintahan. Ia juga memaparkan pendapat Rasyid Ridha bahwa kedua 

ayat tersebutlah yang memadai untuk membahas tentang 

kepemerintahan.113 

                                                             
111 Ibid., 
112 Ibid., 
113 Ibid, hal 485 
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Ayat 58 menjelaskan tentang kewajiban menunaikan  amanah, 

antara lain menegakkan keadilan kemudian disandingkan dengan ayat 59 

tentang kewajiban masyarakat untuk taat kepada ulil amri. M. Quraish 

Shihab menggaris bawahi penegasan Rasul SAW “tidak dibenarkan taat 

kepada seorang makhluk dalam kemaksiatan”. Akan tetapi, bila ketaatan 

kepada ulil amri yang tidak mengandung kedurhakaan kepada Allah maka 

wajib untuk ditaati walaupun peritah tersebut tidak dikehendaki oleh yang 

diperintah. Dalam konteks ini, M. Quraish Shihab merujuk pada hadits 

Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhori Muslim dari Ibn ‘Umar. Beliau 

juga menganalogikan dengan keadaan masyarakat jika tidak taat terhadap 

polisi dalam masalah lalu lintas.114 

Melihat penafsiran menurut Quraish Shihab dapat kita tarik 

kesimpulan bahwa taat yang wajib diterapkan terhadap Ulil Amri terbatas 

pada keputusan yang bersumber dari Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan 

keputusan yang datangnya dari Ulil Amri sendiri tidak wajib secara 

mutlak untuk ditaati. Ada dua pengelompokan dari perintah yang 

diperintahkan ulil amri kepada masyarakat. Yaitu jika perintah bukan 

pada hal kemaksiatan dan taatnya tidak mengarahkan pada kedurhakaan 

kepada Allah maka wajib ditaati. Namun jika sebaliknya, maka tidak 

wajib untuk ditaati.  

Pengamatan penulis dalam membahas tentang kepemimpinan ini 

M. Quraish Shihab tidak mengungkit tentang politik secara global di 
                                                             
114 Ibid, hal 485 
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dunia ataupun lokal di Indonesia. M. Quraish Shihab hanya memberikan 

jalan pikiran bagaimana seharusnya ketaatan yang wajib dilakukan umat 

terhadap Ulil Amri. 

D. Kontekstualisasi Ayat Qs An Nisa 59 dan 83 menurut 3 Tokoh Mufassir 

1. Syekh Nawawi Banten 

Dari dua ayat tersebut terdapat 3 pendapat yang bisa diambil 

kesimpulan menurut syeikh Nawawi Banten tentang kosep Ulil Amri. 

Jika dikompromkan dengan keadaan Indonesia mengikuti pendapat yang 

pertama dan kedua yang menjelaska bahwa Ulil Amri adalah pemimpin 

pasukan perang dan orang yang pintar dan bijaksana yaitu Khulafa’ur 

Rasyidin, maka di Indonesia tidak ada Ulil Amri. Namun jika mengkuti 

pendapat ketiga dari syeikh Nawawi Banten maka konsep Ulil Amri  

menurut syeikh Nawawi Banten adalah semua yang ahli memutuskan 

perkara dan memecah permasalahan, pembela kebenaran dan penegak 

keadilan baik dari pemerintah, Ulama’, guru dan orang tua.115  

Sedangkan sesuatu yang wajib ditaati secara mutlak dari Ulil 

Amri adalah aturan atau keputusan yang datang dari Al-Qur’an, hadits 

yang menjelaskan tentang syari’at (bukan karena strategi atau yang 

berkaitan dengan nalar Nabi secara pribadi) dan keputusan yang memiliki 

taraf  ijma’ ulama’. Sesuatu yang mengandung ikhtilaf yang ditetapkan 

                                                             
115 Syaikh Nawawi Banten, Marah labid, jilid 1, hal 146 
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oleh Ulil Amri maka tidak wajib ditaati secara mutlak dalam artian kita 

boleh memilih dengan pendapat lain.116 

Contoh dalam masalah ini adalah dalam sholat, ijma’ ulama dalam 

sholat adalah tentang bilangan rakaat sholat. Sedangkan dari segi pakaian 

tidak ada ijma’ yang menegaskan menentukan pakaian tertentu, 

melainkan Nabi memerintah memakai redaksi umum yaitu pakailah 

pakaian terbaik. Sehingga, untuk memahami pakaian terbaik ini 

dikembalikan pada diri manusia masing-masing. Sehingga apabila di 

Indonesia pakaian terbaik berbeda dengan pakaian Amerika ketika sholat, 

maka hal ini tidak menjadi masalah. Seandainya suatu Negara 

memerintah memakai pakaian tertentu, maka tidak wajib diikuti secara 

mutlak. 

Dari sini penulis menyimpulkan bahwa segala aturan dari 

penguasa, ‘Ulama’, Guru dan orang tua, jika aturan tersebut merupakan 

bagian dari ijma’ Ulama’ maka wajib ditaati. Selebihnya, jika aturan itu 

bukan aturan yang merupakan ijma’ Ulama’, maka kita boleh memilih 

menaati atau tidak. Akan tetapi, yang dirasa lebih baik untuk kehidupan 

kita baik secara pribadi maupun secara umum sebaiknya ditaati. 

2.  Hamka 

Mengutip dari pandangan Hamka tentang Ulil Amri dalam tafsir 

Al-Azhar, dapat kita tarik kesimpulan bahwa yang dikatakan Ulil Amri 

menurut Hamka adalah pemimpin atau pemeritah Negara. Melihat dari 

                                                             
116 Ibid,. 
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penafsirannya yang banyak membahas tentang cerita kepemerintahan. 

Sistem pemerintahan diserahkan kepada Negara masing-masing. Namun 

dalam tafsirnya hamka tidak secara jelas memaparkan tentang 

kepemerintahan Indonesia. Dan tidak menjelaskan kepada siapa 

masyarakat Indonesia harus taat. Setidaknya dari pemaparannya 

memberikan pandangan bahwa keberhasilan sebuah Negara adalah hasil 

usaha pemerintah dalam menyusun dan menata negaranya dan ketaatan 

masyarakat terhadap apa yang diperintah oleh pemerintah di Negara 

tersebut. Dari pendapat Hamka, maka di Indonesia presiden dan jajaran 

kepemerintahan Negara adalah Ulil Amri. 

 Oleh sebab itu, semua yang datang dari Ulil Amri juga menjadi 

hal wajib yang harus ditaati. Namun, pemerintah yang harus ditaati 

tersebut harus dipilih memalui proses yang baik, memenuhi syarat dan 

melaksanakan tugasnya dengan jalan yang baik sesuai aturan agama. 

Sistem yang diterapkan dalam pengambilan hukum hendaknya dilalui 

dengan jalan musyawarah. Sedangkan untuk pemilihan kepemerintahan 

diserahkan kepada pribadi masing-masing asal yang ditunjuk haruslah 

bisa memegang amanah yang telah diamanahkan terhadapnya sebagai 

pemerintah. 

Karena itu, menurut hamka semua yang tercatat dalam 

kepemerintahan memiliki posisi yang sangat penting dalam segala hal. 

Baik itu dalam urusan yang ada di dunia maupun di akhirat nanti.  
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Hamka lebih menekankan kepada proses pemilihan pemerintah 

tersebut. Apabila pemilihan sudah dilaksanakan dengan baik dengan 

syarat dan ketentuan yang telah diajarkan dalam agama, maka selanjutnya 

ketaatan terhadap pemimpin wajib. Karena jika pemimpin telah 

memenuhi syarat akan susah untuk mengajak pada kemaksiatan. 

Begitupun di Indonesia, pemerintah Negara yang terpilih maka dialah 

orang-orang yang mengemban amanah dan wajib untuk ditaati apabila 

perintahnya tidak bertentangan dengan syariat dan pemimpin tersebut 

telah memeuhi syarat. 

3. M. Quraish Shihab 

Dari penafsiran M. Quraish Shihab yang telah dipaparkan diatas, 

menghasilkan kesimpilan bahwa Ulil Amri tidak terbatas pada pemerintah 

Negara atau Ulama’ saja. Akan tetapi Ulil Amri adalah para 

penguasa/pemerintah, Ulama’ dan wakil-wakil rakyat lainnya. Quraish 

Shihab mengutip beberapa pendapat yang mengatakan bahwa Ulil Amri 

adalah Ulama dan ada yang mengatakan bahwa Ulil Amri adalah yang 

mewakili dari setiap kelompok dan profesinya.117  

Jika kita mencermati konsep Ulil Amri menurut M.Quraish 

Shihab adalah yang mewakili setiap kelompoknya maka ketua kelompok 

tani juga bisa dikatakan Ulil Amri, ketua OSIS juga dikatakan Ulil Amri 

dan lain sebagainya. Dalam artian M. Quraish Shihab memberi kebebasan 

kita dalam menentukan siapa yang bisa dikatakan sebagai Ulil Amri. 

                                                             
117 Tafsir Al-Mishbah, M. Quraish SHihab, vol. 2, hal 461 
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Selama dia memiliki kelompok dan menjadi wakil dari setiap 

kelompoknya dalam hal apapun itu, maka dialah Ulil Amri menurut M. 

Quraish Shihab.  

Jadi tidak heran ketika berbicara konsep taat terhadap Ulil Amri 

M. Quraish Shihab mengatakan yang wajib ditaati secara mutlaq adalah 

pendapat Ulil Amri yang bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah. 

Selebihnya boleh memilih untuk ditaati atau tidak. Namun, selama tidak 

menentang Al-Qur’an dan As-Sunnah maka sebaiknya ditaati demi 

kebaikan bersama. Karena sejatinya setiap kelompok tidak akan mencapai 

tujuan bersama jika tidak bisa mengikuti salah satu komando.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Konsep Ulil Amri 

Semua mufassir yang telah penulis pilih sepakat bahwa ayat 59 

dan 83  surah An-Nisa tentang Ulil Amri tidak lepas dari masalah 

kepemimpinan. Dalam surah An-Nisa ayat 59 dan 83 Ulil Amri ada tiga 

pendapat menurut Syeikh Nawawi Banten. Pertama, pemimpin perang. 

Kedua, orang yang pandai dan bijaksana yaitu Khulafa’ur Rasyidin. Dan 

ketiga, yaitu Ulama, Guru dan Pemerintah. Menurut Hamka Ulil Amri 

adalah Pemerintah yang mengatur tatanan Negara. Sedangkan menurut 

M. Quraish Shihab Ulil Amri adalah orang-orang yang mengurus hal 

kemasyarakatan, bukan dalam ranah aqidah atau agama murni. Dan Ulil 

Amri tidak terbatas pada satu orang atau satu kelompok saja menurut M. 

Quraish Shihab. 

2. Konsep taat terhadap Ulil Amri 

Pendapat ketiga mufassir meyakini bahwa taat kepada Allah dan 

Rasul adalah wajib secara mutlak. Menurut Syeikh Nawawi Banten dari 

pendapat pertama yang mengatakan bahwa Ulil Amri adalah pemimpin 

perang maka perintahnya wajib untuk ditaati. Dari pendapat kedua dan 

ketiga, maka yang wajib ditaati adalah pendapat yang bersumber dari Al-

Qur’an, Hadits dan Ijma’ Ulama. Selain itu maka tidak wajib untuk 

ditaati. Menurut Hamka yang mengatakan Ulil Amri adalah pemerintah 



 

76 

 

yang mengurus tatanan Negara maka semua perintah nya wajib untuk 

ditaati dengan syarat pemimpin tersebut dipilih secara ketat dan 

memenuhi syarat. Sedangkan menurut M. Quraish Shihab perintah yang 

wajib untuk ditaati adalah perintah yang datangnya dari Al-Qur’an dan 

Hadits saja. Jika tidak bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits maka tidak 

wajib untuk ditaati akan tetapi jika perintah tersebut merupakan 

kemaslahatan bagi masyarakat maka lebih baik ditaati. 

3. Kontekstualisasi ayat tentang taat terhadap pemimpin menurut mufassir 

Nusantara. 

Jika mengkompromikan dengan keadaan Indonesia, maka 

pendapat syeikh Nawawi Banten yang mengatakan Ulil Amri adalah 

pemimpin perang dan khulafa’ur Rasyidin maka di Negara Indonesia 

tidak ada Ulil Amri. Akan tetapi jika mengikuti pendapat yang ketiga, 

maka pemerintah Negara dikatakan ulil amri hanya saja pendapat yang 

wajib ditaati adalah pendapat yang bersumber dari Al-Qur’an, Hadits dan 

Ijma’ Ulama seperti bilangan rokaat sholat. Dan ijma ulama tidak hanya 

meliputi Indonesia saja, melainkan harus antar Negara. Seperti contoh 

penentuan awal puasa dan penentuan hari raya yang dilakukan beberapa 

golongan di Indonesia maka tidak wajib untuk diaati. Jika ada yang 

mendahlukan atau mengakhirkan dari yang diputuskan Negara, maka 

golongan tersebut tidak dianggap melanggar perintah Al-Qur’an surah 

An-Nisa ayat 59. Jika mengikuti pendapat Hamka pemerintah Negara 

seperti presiden dan jajarannya, perintahnya wajib untuk ditaati karena 
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mereka adalah Ulil Amri. dan melihat pandanan M. Quraish Shihab, 

maka pemerintah Negara, Kabupaten, Desa, Kepala sekolah, ketua OSIS, 

ketua kelompok tani dan semua ketua yang memimpin setiap 

kelompoknya merupakan Ulil Amri. Perintah yang datang dari Ulil Amri 

jika tidak bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits maka tidak wajib untuk 

ditaati, namun jika perintah tersebut dirasa lebih baik untuk kemaslahatan 

maka M. Quraish Shihab menyarankan lebih baik untuk ditaati. 

 

 

B. Saran 

Dalam skripsi ini penulis telah memaparkan pandangan-pandangan tiga 

tokoh mufassir tentang konsep Ulil Amri, konsep taat terhadap Ulil Amri 

dan Kontekstualisasi ayat Ulil Amri dengan keadaan Indonesia. Yang 

penulis gunakan hanya dua ayat yaitu surah an-nisa ayat 59 dan 83. Akan 

tetapi, untuk membahas Ulil Amri yang identik dengan kepemerintahan 

maka akan lebih baik lagi jika terdapat penelitian dengan mengarah pada 

tafsir ayat-ayat politik sebagaimana pengaruh-pegaruh politik dari ketiga 

mufassir tersebut. 

 Melihat dari hasil kesimpulan skripsi ini, maka penulis menyarankan 

kepada pembaca agar mengembangkan secara khusus pendapat-pendapat 

dari masing-masing mufassir agar lebih terarah dan mendalam. Penulis 

merekomendasikan Pertama, agar pembaca bisa membahas tuntas tentang 

penafsiran ayat-ayat politik menurut Syeikh Nawawi Banten yang 

menganggap kepemerintahan bukan bagian dari Ulil Amri.  



 

78 

 

Kedua, penulis beranggapan bahwa masih banyak pendapat-pendapat 

menarik dari Hamka tentang kepemimpinan. Melihat banyak dalam tafsirnya 

membahas tentang kepemimpinan dunia, pembaca dapat menguraikan 

pendapat Hamka untuk Indonesia tentang kepemimpinan. 

Ketiga, dari pendapat M. Quraish Shihab penulis menyarankan pembaca 

mengembangkan perbandingan M. Quraish Shihab tentang kepemimpinan 

dari dua tafsirnya yaitu Al-Mishbah dan Al-Lubb.  
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