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Abstrak: Kontroversi kepimpinan bukan Islam di tengah-tengah majoriti umat Islam sering timbul. Secara bersejarah, 
isu ini telah berlaku untuk masa yang lama dan sentiasa mengundang perdebatan di kalangan pakar dari semasa ke 
semasa. sehingga kini masih terasa hangat adalah penolakan kepemimpinan nonmuslim di tengah masyarakat muslim. 
Menanggapi persoalan ini, sebahagian kalangan berdasarkan ayat-ayat Al-Qur’an menyimpulkan bahawa haram bagi 
umat muslim mengangkat pemimpin non Muslim bagi masyarakat majoriti muslim. Penerimaan terhadap 
kepemimpinan non-Muslim tersebut dianggap sebagai melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan 
bahkan ini adalah merupakan ketundukan terhadap pemerintahan taghut.  
 
Kata Kunci: Pemimpin Non Muslim, Majlis Ulama Indonesia 

 
I. PENDAHULUAN 

Sayyid Muhammad Alawi Salah satu hal yang paling asas untuk dibincangkan dalam mewujudkan pemerintahan yang 
bercorak Islam iaitu masalah kepemimpinan. Al-Qur’an dan Al-Sunnah memberi penekanan pada tajuk ini yang 
kemudian dikembangkan oleh banyak ulama, termasuk ulama saat sekarang yang banyak berhadapan dengan masalah-
masalah yang bersifat kontemporari. Salah satu firman Allah mengenai kepemimpinan iaitu surat Annisa ayat 59, iaitu: 
 

                               

                           

    
Maksudnya : 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. 

 
Ayat ini menerangkan mengenai kewajipan untuk mematuhi pemimpin. Ayat ini dengan jelas memberi perintah agar 
umat muslim patuh kepada pemimpin. Darisinilah bermula pentingnya masalah kepemimpinan dalam agama Islam. 
Banyak pakar telah mendefinisikan makna daripada kepemimpinan. Salah satunya Sobry Sutikno (2014), yang 
menyatakan pemimpin ialah orang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi serta menggerakkan orang lain 
agar mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Maknanya, pemimpin merupakan penentu dari keberhasilan 
sesuatu tujuan baik itu dalam kumpulan yang kecil sehingga yang besar. Dalam Islam, pemimpin sering juga disamakan 
dengan imamah serta khalifah. Meskipun keduanya mempunyai maksud dan tujuan yang sama, namun keduanya 
berlainan dari segi penggunaan serta nilai sejarahnya. Imamah iaitu jawatan yang mempunyai peranan untuk mengganti 
tugas nabi dalam memelihara serta mengatur urusan agama dan juga persoalan duniawi. Meskipun sebenarnya, istilah 
imamah lebih tepat dikatakan sebagai pengganti nabi dalam menegakkan agama (Ahmad Djazuli, 2003). Manakala 
istilah khilafah merupakan suatu gelaran yang lebih cenderung mempunyai makna sejarah yang tinggi dalam hal 
kepemimpinan dibandingkan dengan makna khas lainnya. Khalifah bermakna penerus atau pengganti, kerana ianya 
merupakan pengganti Rasullullah dalam mengurus umat selepas pemergian beliau (M. Dhiauddin Rais, 2001). Istilah 
ini mula digunakan semasa Abu Bakar r.a terpilih setelah bai’at as safiqah untuk menggantikan Rasullullah dalam 
mempimpin dan memelihara kemaslahatan umat Islam. 
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Jika mengutip Shahrastani (1999), beliau mengatakan bahawa permasalahan mengenai kepemimpinan (al-Imamah), 
merupakan permasalahan yang terbesar di kalangan umat Islam. Lanjut beliau, tidak pernah berlaku peperangan besar di 
kalangan umat muslim, meskipun dari zaman dahulu hingga sekarang, melainkan disebabkan oleh masalah 
kepemimpinan. Jika kita pelajari lagi sejarah ketamadunan Islam, sengketa mengenai konsep kepemimpinan dalam 
Islam bermula ketika Rasullullah S.A.W wafat. Pada masa itu, tidak ada kejelasan mengenai siapa yang akan 
menggantikan beliau sebagai pemimpin umat Islam. 2 puak besar masa itu, iaitu Shi’ah dan Sunni masing-masing 
mempunyai calon yang akan menjadi penerus Nabi. Shi’ah meyakini bahawa Rasulluah S.A.W telah menunjuk Ali r.a 
sebagai penggantinya ketika beliau masih hidup, manakala puak Sunni membantah hal tersebut dan menyatakan bahawa 
Abu Bakar ash-Siddiq orang yang paling layak untuk posisi tersebut. Perbezaan pandangan ini berlanjutan dan mulai 
melebar pada isu yang berkaitan dengan akidah dan ibadah. Padahal sepatutnya, kepemimpinan dalam Islam bertujuan 
untuk meneruskan perjuangan nabi dalam menegakkan agama dan mengatur urusan keduniawian umat Islam, bukan 
memecah belah (Ahmad Syafi’I Ma’arif. 1985).  
 

Itu merupakan satu dari beberapa isu yang berkenaan dengan kepemimpinan dalam dunia Islam. Isu lainnya 
berkenaan dengan adanya pemimpin umat muslim yang berasal dari bukan muslim. Meskipun isu ini bukanlah isu 
kontemporari dan sebelumnya telah pernah terjadi di zaman Khalifah Umar (634-644 M /13-24 H). Pada masa itu, Abu 
Musa Al-Asy’ari merupakan gabernor di Basrah dan beliau mengangkat seorang setiausaha dari kalangan umat Kristen. 
Hal ini tentunya tidak disetujui oleh Umar dan terjadilah perdebatan antara keduanya. Umar menolak pengangkatan 
tersebut dan meminta Abu Musa Al-Asy’ari memberhentikannya dan digantikan dengan setiausaha baru yang berasal 
dari kaum muslim (Tafsir Ibnu Katsir, 2003). 

 
Di Indonesia, isu tersebut juga mula banyak diperbincangkan. Sebagai negara dengan penduduk beragama Islam 

terbesar di dunia, bahkan melampaui negara-negara di Timur Tengah dan Asia lainnya (Ibnu Mujar Syarif, 2006), 
Indonesia tidak meletakkan Islam sebagai dasar negara. Manakala negara-negara lain seperti Arab Saudi, Pakistan, 
India, Mesir, Nigeria, Iran serta Maroko merupakan negara yang berasaskan Islam dan menyatakan Islam sebagai 
konstitusi negara yang bermakna semua aturan undang-undang mesti mengacu pada ajaran Islam. Indonesia sebagai 
negara yang heterogen dan majmuk, mempunyai kepelbagaian agama, suku dan ras yang lebih menekankan nilai 
keberagaman dibandingkan dominasi Islam dalam aturan negara. 

 
Sepatutnya, pemilihan pemimpin yang berasal dari non muslim bukanlah hal yang baharu dalam negara yang 

majmuk seperti Indonesia, akan tetapi timbul kekecohan di dalam masyarakat ketika pemimpin sebuah bandar utama 
sekaligus ibu negara Indonesia merupakan seorang non-muslim. Pada tarikh 19 November 2014, Basuki Tjahaya 
Purnama (Ahok) secara rasmi dilantik sebagai gabernor untuk bandar Jakarta. Pelantikan ini merupakan impak dari 
kekosongan jawatan yang dikeranakan gabernor sebelumnya, Joko Widodo terpilih sebagai presiden Republik 
Indonesia yang ke-7.  

 
Kes ini kembali dibincangkan manakala Ahok di akhir masa jawatannya, kembali mencalonkan diri untuk 

pemilihan gabernor penggal kedua. Perbincangan ini menjadi cukup sensitif sebab memuat unsur agama dan etnis. 
Ahok sendiri merupakan seorang warganegara Indonesia dari etnis China dan beragama Kristen Protestan. Latar 
belakang inilah yang memicu timbulnya silang pendapat tidak hanya antar pemeluk agama namun juga di dalam umat 
Islam sendiri. Pihak yang menentang menganggap, hal ini bertentangan dengan apa yang ada dalam Al-Qur’an dan As 
Sunnah yang merupakan pegangan umat muslim dalam menjalani kehidupan (Munawir Syadzali, 1993). Sedangkan 
pihak mendukung mempunyai argumen memilih yang baik dari yang buruk. Buruk disini bermakna kekurangan dari 
tiap-tiap calon dan bagi mereka pemimpin kafir yang adil lebih baik jika dibandingkan dengan pemimpin muslin namun 
menerima rasuah. Pandangan yang cuba dikembangkan oleh para pendukung Ahok seolah-olah mengabaikan prinsip 
kepemimpinan dalam Islam yang telah dijelaskan oleh Allah S.W.T dalam Al-Qur’an surat Al-Maidaah ayat 51, iaitu: 

 

                                 

                      

Maksudnya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi 
pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa 
diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu Termasuk 
golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. 
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Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai salah satu badan yang merangkum pandangan ulama serta menjadi rujukan dan 
ijtima’ para ulama di Indonesia telah mengeluarkan fatwa yang berkenaan dengan hal tersebut. Namun, fatwa tersebut 
tidak nampak secara signifikan boleh membantu masyarakat dalam memahami aturan agama terutama mengenai konsep 
kepemimpinan dalam Islam. Oleh itu, penyelidik tertarik untuk mengkaji bagaimana konsep kepemimpinan non muslin 
dalam fatwa MUI. Konsep ini nantinya juga akan dikaji dari sudut pandang ulama terdahulu. 
 

II. PERNYATAAN MASALAH 

Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam terbesar di dunia. Ia melebihi negara-negara 
di timur tengah yang merupakan asal muasal dari agama Islam itu sendiri, seperti Arab Saudi, Pakistan, India, 
Bangladesh, Mesir, Nigeria, Iran, dan Marocco (Ibnu Mujar Syarif 2006). Negara-negara tersebut yang mencantumkan 
Islam dan konstitusi sebagai agama negara, sehingga seluruh peraturan perundangan harus mengacu kepada ajaran 
Islam. Hal ini dikeranakan struktur masyarakatnya yang mempunyai ragam agama, ras, suku, dan kebudayaan bahkan 
dalam UUd 1945 tidak ada pasal yang menyebutkan keIslaman negara Indonesia (Undang-Undang Indonesia 1945). 
Oleh sebab itu Indonesia merupakan negara yang penduduknya  mayoritas Islam sehingga mereka akan simpang siur 
ketika dikejutkan dengan kebijakan pemerintah yang mengangkat pemimpin mereka dari selain orang yang beragama 
Islam, kerana menurut mereka hal ini bertentangan dengan apa yang ada didalam Al-Qur’an dan Sunnah sebagai 
pegangan umat Islam dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. (Munawir Sjadzali 1993). 
 

Pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dan menggerakan orang lain untuk 
mencapai tujuan bersama. (Sobry sutikno 2014). Sukses tidaknya sebuah kelompok masyarakat sangat tergantung pada 
kemampuan pemimpin dalam menggerakkan seluruh anggota untuk mencapai tujuan. Pemimpin merupakan manusia 
pilihan yang jumlahnya sedikit, namun perannya dalam masyarakat merupakan penentu keberhasilan dan suksesnya 
tujuan yang hendak dicapai. Walaupun bukan satu-satunya ukuran keberhasilan, akan tetapi kenyataan membuktikan 
bahawa tanpa kehadiran pemimpin, suatu kelompok mayarakat akan statis dan cenderung berjalan tanpa arah. 
Keharusan untuk memilih pemimpin diatur dalam Undang-undang Dasar (UUD) tahun 1945 pada Pasal 6 ayat 1 dan 
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahawa kepala daerah dipilih 
secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. (Tim 
sinar Grafika 2004). 

 
Berbicara mengenai pemimpin non muslim, adalah perlu untuk memberikan contoh yang sebenarnya berlaku, dan 

contoh pemimpin non muslim di tengah penduduk yang mayoritas muslim. Pada tarikh 19 November 2014 Basuki 
Tjaha Purnama (Ahok) secara rasmi dilantik sebagai gabenor DKI Jakarta menggantikan kepemimpinan Joko Widodo 
yang kini menjabat sebagai presiden Indonesia yang ke-7. Basuki Tjaha Purna (Ahok) merupakan warga negara 
Indonesia dari ethik tionghoa dan beragama Kristian Protestan. Sehingga kebijakan ini menimbulkan aksi demontrasi 
besar-besaran yang diadakan oleh Front pembela Islam (FPI) dan umat islam Indonesia untuk menolak kebijakan 
pemerintah tersebut. Penolakan ini di dasarkan atas salah satu pertimbangan teologis yaitu adanya perbezaan keyakinan 
diantara Ahok dengan mayoriti masyarakat Islam di Indonesia. Mereka yang menolak kebijakan pemerintah ini 
berasumsi bahawa didalam Al-Qur’an menyebutkan adanya larangan mengangkat seorang pemimpin dalam kalangan 
non muslim. Kepemimpinan non-muslim pada dasarnya sudah menjadi perdebatan klasik. Bahkan jejaknya boleh 
ditelusuri sejak masa Khalifah Umar berkuasa pada (634-644 M/13-24 H).Perdebatan itu terjadi antara Khalifah Umar 
dengan Abu Musa Al-Asy’ari yang saat itu menjabat sebagai gabenor di Basrah. Masalahnya, Abu Musa Al-Asy’ari 
mengangkat seorang sekretaris dari kalangan pemeluk Kristen. Umar tidak setuju dan meminta agar supaya ia 
diberhentikan dan digantikan dengan sekretaris yang muslim (Tafsir Ibnu Katsir 2003).  

 
Al-Qur’an telah menjelaskan tentang larangan memilih pemimpin non muslim. Terdapat tujuh ayat yang 

menjelaskan tentang larangan memilih pemimpin non muslim, yang mana ayat tersebut adalah di dalam surah Alim 
Imran ayat 28, Surat Al-Nisa ayat 144, Surat Al-Maidah ayat 57, Surat Al-Taubah ayat 23, Surat Al-Mujadilah ayat 22, 
Surat Al-Imran ayat 149-150 dan Surat Al-Maidah ayat 51. Tujuh ayat menyatakan larangan memilih pemimpin yang 
tidak seaqidah, kajian ini membahaskan ayat-ayat tentang larangan memilih pemimpin non muslim menurut Al-Qur’an  
dan pandangan ulama Indonesia. Terdapat pelbagai istilah yang dikaitkan dengan kepemimpinan dalam Islam seperti 
riasah, Imamah, dan khilafah dalam hubungannya dengan siasah, qiyadah, idarah, za’mah, dan siyadah. Semua istilah 
ini menunjukkan wujudnya hierarki dalam kepemimpinan Islam dan boleh dilihat dalam beberapa ayat Al-Qur’an 
antarany (Nasruddin Yunos dan Siti Nor Baya Mat Yacob 2009).Oleh kerana itu, melihat kepada situasi masa ini, 
adalah sangat penting di buat suatu kajian ini untuk melihat pandangan Ulama Indonesia tentang kepemimpinan yang 
ada di Indonesia pada masa ini. 
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III. METODOLIGI KAJIAN 

Adapun metodologi Kajian ini menggunakan reka bentuk kualitatif dan bersifat eksploratori mengkaji perspektif Majlis 
Ulama Indonesia terhadap isu kepimpinan semasa di negara tersebut. Adapun metode yang digunakan pengkaji dalam 
kajian ini ialah metode pengumpulan data dan analisis data seperti menggunakan analisis kandungan dengan membuat 
analisa dan ulasan terhadap buku-buku yang berkaitan dengan kajian ini.  
 
 

IV. HASIL KAJIAN 

Majelis Ulama Indonesia ialah badan yang ditubuhkan untuk merangkum para ulama dan juga pemikir Islam di 
Indonesia dalam membimbing, membina serta menjadi contoh bagi umat muslim yang ada di Indonesia. MUI 
ditubuhkan pada tarikh 17 Rajab 1395 H atau bertepatan pada 26 Julai 1975 di Jakarta. Saat sekarang ini, MUI banyak 
membantu pemerintah terutama mengenai sijil halal makanan, penentuan sekte agama yang dibenarkan serta beberapa 
perkara lain yang berkaitan dengan umat muslim.MUI pada mulanya dirintis oleh 10 ulama yang mengadakan 
pertemuan dan musyawarah bersama dengan para zu’ama dan para pemikir Islam lainnya. Kesepuluh ulama tersebut 
berasal dari beberapa pertubuhan agama Islam di Indonesia seperti Nahdhatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Syarikat 
Islam, Persatuan Tarbiyah Isamiyyah (Perti), al-Washliyah, Mathla’ul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI serta al-Ittihadiyyah. 
Selain itu terdapat 4 orang ulama yang mewakili Dinas Rohani Islam Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi 
Republik Indonesia (Polri) serta 13 tokok pemikir Islam yang bukan dari NGO. Kesemua dari ahli yang hadir 
menyetujui berdirinya MUI dan peristiwa tersebut dikenal dengan nama Musyawarah Nasional Ulama (Munas). 
 

Jauh sebelum MUI ditubuhkan, pada zaman penjajaan Belanda beberapa pertubuhan agama yang bersifat 
kebangsaan pernah wujud di Indonesia. Pertubuhan itu dikenal dengan nama Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) yang 
dibubarkan pada masa penjajahan Jepun (1942-1945) kerana diganti dengan Masyumi yang dikemudian hari menjadi 
salah satu parti politik Islam (Zaenal Abidin, 2006). Pertubuhan itu sendiri merupakan pertubuhan hasil penggabungan 
beberapa pertubuhan Islam yang bersifat lokal seperti Persyarikatan Ulama Majalengka, Persatuan Ulama Seluruh 
Aceh, Majelis Ulama Toli-Toli serta Nahdhatul Ulama.Meskipun MUI merupakan pertubuhan agama Islam yang tidak 
berkait dengan masalah politik, namun semasa ditubuhkan, MUI juga bertujuan sebagai penghubung antara aspirasi 
umat Islam dengan pihak pemerintah (M. Hasbi Umar, 2007). Pemerintah pada masa itu juga menyatakan bahawa 
ulama merupakan bahagian dari sayap negara (nation-wide body) yang bermakna sebagai wakil umat Islam dalam 
membuat kesepakatan dengan pemerintah mahupun kelompok agama lainnya. Meskipun dalam kenyataan yang wujud 
dilapangan, hal tersebut tidak begitu berjalan dengan baik dan kemungkinan hanya sebagai janji sebelum pemilihanraya 
tahun 1971 (Atho’ Mudzar, 2003). 

 
Merujuk pada Atho’ Mudzar (2003), ada 4 sikap dasar MUI yang menjadi asas dalam menjalankan aktiviti mereka. 

Pertama, MUI ingin mendapatkan pengakuan dari masyarakat serta ingin membangun hubungan yang harmoni dengan 
organisasi Islam lainnya. Kedua, keinginan untuk menjaga hubungan yang baik dengan pemerinah. Ketiga keinginan 
untuk mendorong komuniti muslim Indonesia untuk turut serta dalam pembangunan nasional. Keempat keinginan untuk 
memelihara hubungan harmoni dengan kelompok non muslim. Secara am, keempat asas tersebut cukup membantu MUI 
dalam menentukan sikap ketika memutuskan serta mengeluarkan fatwa. Namun, aspek kedua yang berkenaan dengan 
pemerintah secara tidak langsung juga turut mempengaruhi MUI dalam beberapa aspek. Hal ini terutama disebabkan 
oleh tingginya penghargaan yang diberikan pemerintah terhadap MUI serta besarnya peruntukan yang diberikan oleh 
pemerintah, sehingga beberapa fatwa diduga memiliki kecenderungan dan merupakan bentuk dukungan terhadap 
pemerintah ( Zainal Abidin, 2006).MUI mempunyai organisasi mulai dari peringkat kebangsaan hingga peringkat lokal 
serta mempunyai 10 komisi yang salah satunya komisi fatwa. Semenjak mula ditubuhkan sehingga sekarang, MUI telah 
membahas mengenai masalah agama dan masyarakat dalam bentuk fatwa sebanyak 49 buah. Secara am, fatwa tersebut 
boleh dibahagi ke dalam beberapa kumpulan seperti ibadah, masalah ahwal al-syakhshiyyah, makanan dan minuman, 
sosial dan budaya serta hubungan antar agama. 
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a. Fatwa Mui Tentang Memilih Pemimpin 

tarikh 29 Muharram 1430/ 26 Januari 2009, Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se- Indonesia mengeluakan fatwa mengenai 
memilih pemimpin dalam Pemilihan Raya. Fatwa tersebut merangkumi 4 hal iaitu:  

1. Dalam pemilihan raya, umat Islam wajib memilih pemimpin (Presiden/Gabernor/Datuk Bandar) yang beriman 
dan bertakwa kepada Allah S.W.T dan kebijakan pemerintahnya 

2. Haram hukumnya bagi umat Islam memilih pemimpin yang tidak beriman dan tidak bertakwa kepada Allah 
S.W.T 

3. Umat Islam haram menerima uang/suap dalam bentuk apapun untuk memilih calon pemimpin yang 
diharamkan oleh agama Islam 

4. Umat Islam harus bersatu dalam memilih pasangan calon pemimpin muslim dalam seluruh tingkatan 
pemerintahan. 
 

Metode yang digunakan oleh Komisi Fatwa MUI tidak berbeza dengan metoda yang digunakan oleh mujtahid 
terdahulu. Mengenai dalil, MUI telah menyepakati hanya menggunakan 4 sumber hukum utama sahaja. Keempat 
sumber hukum tersebut iaitu Al-Qur’an, As Sunnah, Ijma’ serta Qiyas. Namun ketika melakukan pembahasan mengenai 
sesuatu masalah, MUI sangat memperhatikan manhaj yang relevan dan bersesuaian dengan proses pembahasan 
masalah. Oleh kerana itu, terkadang akan terdapat perbezaan penggunanan metoda istinbat mengikut pada kes yang 
akan dibincangkan seperti adanya penggunaan istihsan, istislah mahupun metoda istinbat lainnya. 
 

 Jika ditinjau dari Al-Qur’an, konsep pemimpin menurut Islam terdapat dalam 6 istilah iaitu khalifah, amir, ulil 
amri, imam, sulthan, mulk dan awliya’. Meskipun bermakna sama, tapi setiap istilah mempunyai kekhasan masing-
masing dalam tafsirannya mengikut pada fokus serta bentuk kepemimpinannya. Istilah ini juga yang menjadi acuan bagi 
majelis ulama Indoneisa dalam menetapkan fatwa mengenai konsep kepemimpinan non muslim.Secara ringkasnya, 
Majelis Ulama Indonesia menetapkan syarat minimal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin bagi umat muslim 
dengan mengacu pada 4 sifat yang juga dimiliki oleh para nabi dan rasul. Keempat sifat itu ialah siddiq, amanah, tabligh 
dan fathanah. Keempat sifat tersebut menjadi syarat mutlak yang mesti dipenuhi selain dari beberapa syarat tambahan 
yang mengikut pada kekhasan tiap-tiap masyarakat. Dalam konsep kepemimpinan dalam sesebuah negara seperti 
Indonesia yang bersifat demokrasi, pemimpin dipilih oleh rakyat. Jika merujuk pada M. Surya Dinata (2015), seseorang 
pemimpin umat muslim itu hendaklah seseorang yang beriman, bertaqwa serta sihat jasmani dan rohani serta 
mempunyai kemampuan, adil serta profesional dan mempunyai rasa tanggung jawab, amanah, berani, tegas serta cinta 
kebenaran dan musyawarah. Banyaknya syarat tersebut mengindikasikan bahawasanya untuk menjadi seorang 
pemimpin tidaklah mudah. Banyak syarat yang mesti dipenuhi dan beberapa diantaranya bersesuaian dengan sifat yang 
ada pada nabi dan rasul. 

 
 Masalah mula wujud ketika mula terdapat pandangan untuk memilih pemimpin dari kalangan non muslim dalam 

masyarakat yang dominan muslim. Perdebatan ini sepatutnya tdak lagi terjadi kerana dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah, 
yang merupakan sumber utama hukum Islam telah dijelaskan mengenai larangan untuk memilih pemimpin dari 
kalangan non Muslim (Mujar Ibnu Syarif, 2008). Lebih lanjut dijelaskan oleh Mujar, bahawasanya perbezaan 
pandangan yang terjadi di kalangan ulama di Indonesia terutama bagi yang membolehkan untuk memilih pemimpin dari 
kalangan non muslim disebabkan oleh penafsiran yang berbeda yang mereka lakukan. 

b.    Pandangan Ulama-Ulama Terdahulu Mengenai Konsep Kepemimpinan Non Muslim  
 
Di beberapa negara yang kebanyakan masyarakatnya ialah muslim, seperti Tunisia, Mesir, Iran, Jordania, Iran, 
Bangladesh serta Malaysia, kepala negara mestilah berasal dari umat muslim. Kebanyakan dari negara negara tersebut 
melandaskan pandangan mereka pada Al-Qur’an dan As-Sunnah serta pendapat ulama seperti As-Jassash, Al- Alusi, 
Ibn Arabi, Kiya Al- Harasi, Ibn Katsir, Al- Mududi, Al-Mawardi, Al-Juwaini, Hassan Al-Banna, Al –Tabarri, As- 
Syaukani, Al-Qurtubi, Tabataba’I, Al-Tabari serta Taqi Ad- Din An-Nabhani (Mujar Ibnu Syarif, 2008). 
 Selain itu, kebanyakan dari mereka akan berlandaskan pandangan mereka pada Surah Ali Imran, ayat 28 iaitu :  
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Maksudnya : janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-
orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena 
(siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap 
diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah kembali (mu). (Qs Al imran ayat 28). 

 
Wali jamaknya auliyaa: berarti teman yang akrab, juga berarti pemimpin, pelindung atau penolong.Ayat ini dengan 
jelas memberi penerangan bagi umat muslim agar jangan memilih orang kafir sebagai pemimpin. Sepatutnya ayat ini 
cukup bagi umat muslim untuk menjadikannya rujukan dalam memilih pemimpin. Selain dari ayat di atas, juga terdapat 
11 ayat lainnya yang boleh dijadikan dalil untuk menolak pemimpin non muslim. Diantaranya iaitu Al-Maidah ayat 51, 
al-Mumtahanah ayat 1, al-Maidah ayat 57, Ali-Imran ayat 100 dan118, al-Mujadillah 22, an Nisa’ ayat 141 dan 144, al- 
Anfal ayat 73 serta at-Taubah ayat 8 dan 71. Meskipun kesemua dari ayat tersebut mempunyai gaya bahasa yang 
berbeza namun kesemuanya membawa maksud yang sama iaitu larangan bagi umat muslim untuk memilih pemimpin 
dari kalangan non muslim. 
 

V. KESIMPULAN 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahawa ada beberapa tekhnik pengangkatan seorang pemimpin Negara dan 
syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang kepala negara tersebut  terlebih di indonesia mayoritas masyarakat nya 
beragama muslim. Jika merujuk kepada ketentuan al-Qur’ân dan Sunnah yang membincangkan persoalan 
kepemimpinan non-Muslim, mayoritas ulama masih tetap teguh berpendapat, dalam kondisi normal, kaum Muslimin di 
negara Islam, haram hukumnya memilih pemimpin non Muslim. Ada tiga syarat utama yang harus dimiliki oleh 
seorang pemimpin dalam system pemerintahan syari’ah yang harus diikuti: yang pertama ialah Hendaklah ia mendapat 
sokongan dari kalangan mayoritas masyarakat muslim yang ditentukan dengan konsultasi dan secara ijtima’. Kedua 
hendaklah menyokong dari kalangan ahl asy-Syaukah atau yang memegang kekuasaan dalam masyarakat. Ketiga 
hendaklah ia memiliki syarat integritas yang Adil, kuat, professional, dapat dipercaya, jujur dan amanah dan terlebih 
penting ia beragama islam. Dengan memenuhi ketiga syarat tersebut maka seorang pemimpin akan mampu memberikan 
kemaslahatan bersama kepada rakyatnya. 
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