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KATA PENGANTAR 
 

 

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan 

karuniaNya kami dapat menyelesaikan Makalah Pendidikan Agama “Kepemimpinan 

dalam Surat Yunus Ayat 14”. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk menambah 

pengetahuan kepada pembaca di bidang agama Islam, khususnya dalam peran manusia 

sebagai khalifah di muka bumi. Di samping itu, makalah ini diajukan guna memenuhi 

tugas mata kuliah Pendidikan Agama. 

 

Tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih atas dorongan yang diberikan kepada 

kami dalam proses penyelesaian makalah ini. Kepada Bapak KH. Abd. Rasyid Sabiri, Lc, 

MA  yang telah membimbing kami dalam proses penyelesaian makalah ini dan berbagai 

arahan yang telah diberikan, serta teman-teman kelompok sekalian yang telah membantu 

dalam penyusunan makalah ini. Terima kasih. 

 

Manusia, sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna harus sadar 

akan keberadaan dirinya, tidak takut untuk mengubah kehidupannya untuk menjadi lebih 

baik, dan tidak berhenti untuk terus menimba ilmu dalam kehidupan guna keluar dari 

kebodohan imannya dan menuju peningkatan nilai dan kecerdasan takwa dirinya kepada 

Sang Maha Pencipta. 

 

Tak ada gading yang tak retak, kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata. 

Semoga makalah ini menjadi pelita bagi individu yang ingin mengembangkan kepribadian 

dirinya. Amin. 

 

 

Baubau,    Desember 2010 

 

 

 

   Penyusun 
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BAB I PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

 
Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Dalam hidup, 

manusia selalau berinteraksi dengan sesama serta dengan lingkungan. Manusia 
hidup berkelompok baik dalam kelompok besar maupun dalam kelompok kecil. 

Hidup dalam kelompok tentulah tidak mudah. Untuk menciptakan kondisi 
kehidupan yang harmonis anggota kelompok haruslah saling menghormati dan 
menghargai. Keteraturan hidup perlu selalu dijaga. Hidup yang teratur adalah 
impian setiap insan. Menciptakan dan menjaga kehidupan yang harmonis adalah 
tugas manusia. 

Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling tinggi dibanding makhluk Tuhan 
lainnya. Manusia dianugerahi kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk 
memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan kelebihan 
itulah manusia seharusnya mampu mengelola lingkungan dengan baik. Allah SWT 
menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi hanya untuk menyembah dan 
beribadah kepadaNya. Mengerjakan segala perintahNya, mulai dari shalat, 
puasa, zakat, dan segala hal yang mendatangkan kemaslahatan bagi diri manusia 
itu sendiri dan menjauhi laranganNya agar dapat mencegah kerusakan di muka 
bumi. 

 
Tidak hanya lingkungan yang perlu dikelola dengan baik, kehidupan sosial 

manusiapun perlu dikelola dengan baik. Untuk itulah dibutuhkan sumber daya 
manusia yang berkualitas. Sumber daya yang berjiwa pemimpin, paling tidak untuk 
memimpin dirinya sendiri. 

Dengan berjiwa pemimpin, manusia akan dapat mengelola diri, kelompok dan 
lingkungan dengan baik. Khususnya dalam penanggulangan masalah yang relatif 
pelik dan sulit. Di sinilah dituntut kearifan seorang pemimpin dalam mengambil 
keputusan agar masalah dapat terselesaikan dengan baik. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah 

dalam makalah ini adalah makna ayat Q.S. Yunus 14 dalam hubungannya dengan 
kepemimpinan. 

 

1.3 BATASAN MASALAH 
Dalam makalah ini, kami mengadakan pembatasan masalah seputar 
kepemimpinan umat manusia sebagai khalifah di muka bumi. 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

2.1 SURAT YUNUS AYAT 14

Bunyi Q.S

 

 

 
Artinya : 
“Kemudian Kami jadikan kamu pengganti
mereka, supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat.
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BAB II PENULISAN AYAT DAN ARTINYA

 

SURAT YUNUS AYAT 14 

Bunyi Q.S Yunus [10:14], yaitu: 

 

Kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah 
mereka, supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat.

PENULISAN AYAT DAN ARTINYA 

pengganti (mereka) di muka bumi sesudah 
mereka, supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat.” 

pengganti (mereka) di muka bumi sesudah 
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BAB III PENJELASAN AYAT YANG DIKAITKAN DENGAN TEMA 

3.1 KEPEMIMPINAN 

 

a. Hakikat Kepemimpinan 
 

Dalam kehidupan sehari – hari, baik di lingkungan keluarga, organisasi, 
perusahaan sampai dengan pemerintahan sering kita dengar sebutan pemimpin, 
kepemimpinan serta kekuasaan. Ketiga kata tersebut memang memiliki hubungan 
yang berkaitan satu dengan lainnya. 

Pemimpin adalah orang yang mendapat amanah serta memiliki sifat, sikap, 
dan gaya yang baik untuk mengurus atau mengatur orang lain. 

Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi dan 
memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. 
KepemimpinanKepemimpinanKepemimpinanKepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan 
organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi 
untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Sedangkan kekuasaankekuasaankekuasaankekuasaan adalah 
kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mau melakukan apa yang 
diinginkan pihak lainnya. Kepemimpinan adalah seni untuk mempengaruhi dan 
menggerakkan orang – orang sedemikian rupa untuk memperoleh kepatuhan, 
kepercayaan, respek, dan kerjasama secara royal untuk menyelesaikan tugas – 
Field Manual (22-100). 

Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mau 
melakukan apa yang diinginkan pihak lainnya. Ketiga kata yaitu pemimpinpemimpinpemimpinpemimpin, 
kepemimpinankepemimpinankepemimpinankepemimpinan serta kekuasaankekuasaankekuasaankekuasaan yang dijelaskan sebelumnya tersebut memiliki 
keterikatan yang tak dapat dipisahkan. Karena untuk menjadi pemimpin bukan 
hanya berdasarkan suka satu sama lainnya, tetapi banyak faktor. Pemimpin yang 
berhasil hendaknya memiliki beberapa kriteria yang tergantung pada sudut 
pandang atau pendekatan yang digunakan, apakah itu kepribadiannya, 
keterampilan, bakat, sifat – sifatnya, atau kewenangannya yang dimiliki yang 
mana nantinya sangat berpengaruh terhadap teori maupun gaya kepemimpinan 
yang akan diterapkan. 

 

b. Kriteria Pemimpin 
 

Adapun kriteria pemimpin itu sendiri, yakni: 
a. Pemimpin yang mukmin. 
b. Tegas dalam menjalankan perintah Tuhan. 
c. Takut kepada Allah swt sewaktu mengurusi  orang-orang yang 

dipimpinnya. 
d. Tidak menzalimi siapapun. 
e. Tidak memerkosa hak-hak orang lain. 
f. Menegakkan dan bukan melecehkan hudud Allah swt. 
g. Membahagiakan rakyatnya dengan mengharap rida Allah swt. 
h. Orang kuat di sisinya menjadi lemah sehingga si lemah dapat 

mengambil kembali haknya yang direbut si kuat. 
i. Orang lemah di sisinya menjadi kuat sehingga haknya dapat 

terlindungi. 
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j. Menampakkan kepatuhan kepada Allah swt dalam menetapkan 
kebijakan yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak sehingga 
dirinya dan orang-orang yang dipimpinnya merasa bahagia. 

k. Semua orang hidup aman dan tenteram. 
l. Sangat mencintai manusia, begitu pula sebaliknya. 
m. Selalu mendoakan manusia, begitu pula sebaliknya. 

 
Kriteria di atas menjadi indikator bagi pemimpin yang terbaik dan termulia 
di sisi Allah swt dan manusia. 

 

 
3.2 HUBUNGAN AYAT DENGAN TEMA 

 
Adapun hubungan QS Yunus ayat 14 dengan Kepemimpinan, yakni : 
 

1. Kalimat ”Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di 
muka bumi sesudah mereka,…”. Dalam kalimat ini mengandung makna 
bahwa setelah umat-umat yang terdahulu hancur. Maka Allah mengganti 
dengan umat Muhammad saw., umat yang mengikuti agama Islam, 
agama yang membawa manusia kepada kebahagiaan hidup di dunia dan di 
akhirat.  
 

Masyarakat Arab, sebelum kelahiran dan kerasulan Nabi 

Muhammad SAW, dikenal dengan sebutan jahiliyah. Jika merujuk pada 

arti kata jahiliyah (yang berasal dari bahasa Arab dari kata jahala yang 

berarti bodoh), maka secara harfiyah bisa disimpulkan bahwa masyarakat 

jahiliyah adalah masyarakat yang bodoh. 

Dalam sejarah Islam dijelaskan bahwa Rasulullah diturunkan oleh 

Allah ke dalam suatu komunitas masyarakat yang dikenal dengan istilah 

masyarakat Arab Jahiliyah. Secara lingustik istilah jahiljahiljahiljahilyyyyiahiahiahiah berasal dari 

kata Bahasa Arab jahala yang berarti bodohbodohbodohbodoh dan tidak mengetahuitidak mengetahuitidak mengetahuitidak mengetahui atau 

tidak mempunyai pengetahuantidak mempunyai pengetahuantidak mempunyai pengetahuantidak mempunyai pengetahuan. Namun, dalam realitas yang 

sesungguhnya, secara faktual saat itu masyarakat Arab yang dihadapi 

oleh Rasulullah bukanlah masyarakat yang bodoh atau tidak mempunyai 

pengetahuan. Buktinya pada saat itu sastra dan syair berkembang dengan 

pesat di kalangan mereka. Setiap tahun diadakan festival-festival 

pembacaan puisi dan syair, ini membuktikan bahwa orang-orang Arab 

ketika itu sudah banyak yang mengetahui baca dan tulis. Selain itu mereka 

juga mampu membuat tata kota dan tata niaga yang sangat baik. Hal ini 

semakin menguatkan bahwa mereka kaum Quraisy bukanlah orang-orang 

bodoh dan tidak berpengetahuan. Dapat dipahami, bahwa sebenarnya 

mereka adalah masyarakat yang sedang berkembang peradabannya. 

Masyarakat yang dihadapi oleh Nabi Muhammad diistilahkan 

dengan jahiliyah bukan karena bodoh atau tidak berpengetahuan, atau 

dalam istilah lain lemah dalam aspek intelektualnya. Yang dimaksud 

dengan ”kejahiliyan” (ketidaktahuan) mereka ada pada dua aspek utama, 

pertama aspek akidahakidahakidahakidah. Pada saat Rasulullah diutus oleh Allah, khurafat 

dan mitos-mitos yang berkembang pada saat itu telah menyeret manusia 

untuk menjauh dari kehidupan yang alami dan manusiawi. Dalam kondisi 
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seperti itulah, Allah mengutus duta terakhirnya, yaitu Nabi Muhammad 

SAW. Beliau membawa agama Islam sebagai hadiah bagi umat manusia 

sedunia serta memberikan penafsiran baru terhadap kehidupan manusia, 

selain itu beliau juga datang dengan membawa misi untuk memberantas 

akar kebodohan dalam masyarakat, yakni syirik kepada Allah. 

Sedangkan yang kedua adalah aspek akhlakakhlakakhlakakhlak. Pada masa itu, akhlak 

atau moral sama sekali tidak mendapat tempat dalam masyarakat jahiliah. 

Pada saat itu mereka melakukan berbagai perbuatan keji tanpa merasa 

takut atau bersalah, di antaranya kebiasaan mengubur bayi perempuan 

hidup-hidup, minum-minuman keras, berzina, membunuh, dan lain 

sebagainya. Rasulullah diturunkan oleh Allah untuk memperbaiki akhlak. 

Beliau menyeru masyarakat agar berpegang teguh kepada nilai-nilai moral. 

Selain itu beliau juga mengajarkan kepada mereka akhlak yang mulia. 

 
2. Kalimat “…supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat. ” 

dimaksudkan bahwa Allah memberikan peringatan bagi kaum Muslimin 

agar selalu berhati-hati tentang apa yang akan dilakukan dan mengingat 
akan tugas-tugas yang diberikan Allah swt. kepada manusia sebagai 
khalifah Allah di bumi.  
 
Di antara tugas khalifatullah fil ardi ialah menegakkan hak dan keadilan 
di muka bumi, membersihkan alam ini dari perbuatan najis, syirik, fasik 
serta meninggikan kalimat Allah. Allah akan memperhatikan dan 
mencatat semua perbuatan manusia dalam melaksanakan tugasnya itu, 
apakah sesuai dengan yang diperintahkan-Nya atau tidak. 
 
Allah menjadikan kita sebagai khalifah di muka bumi, tidak lain hanyalah 
untuk melihat amal-amal kita, maka perlihatkanlah kepada Allah amalan-
amalan kita yang baik di malam dan di siang hari. Jika kita berlaku zalim 
pula seperti bangsa dahulu kala itu. Niscaya kita akan lenyap pula dari 
muka bumi. 
 
Secara umum, seorang pemimpin berkewajiban menjalankan hal-hal 
sebagai berikut: 

a. Menjaga agama agar tetap pada porosnya yang abadi. Seandainya 
muncul seorang mubtadi’ (yang mengada-ada dalam urusan agama), ia 
(pemimpin) harus menjelaskan kebenaran kepadanya, memberinya 
landasan dan menjalankan hak serta hudud agar agama tetap 
terlindungi dari kerancuan sekaligus mencegah umat dari ketergelinciran 
(ke jurang kesesatan). 

b. Melaksanakan hukum dan memutuskan perkara pihak-pihak yang 
bertikai sehingga keadilan menjadi tegak, orang zalim tidak dapat 
berbuat seenaknya, dan orang yang dizalimi tidak merasa lemah. 

c. Menjaga Islam dan menjamin keamanan agar orang-orang dapat saling 
berhubungan dan hidup dalam kondisi nyaman yang berhubungan 
dengan jiwa dan harta benda. 

d. Menegakkan hudud demi menjaga dan melindungi hak-hak para hamba. 
e. Melindungi kaum muslimin dengan benteng yang kokoh serta kekuatan 

yang mampu menangkal setiap serangan musuh-musuh yang sangat 
berpotensi menghancurkan atau menumpahkan darah kaum muslimin 
atau orang-orang nonmuslim yang berada di bawah perlindungan 
pemerintahan Islam. 
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f. Melancarkan jihad terhadap orang yang telah diberi keterangan tentang 
ajaran Islam namun kemudian melakukan penentangan-sampai dirinya 
memeluk Islam atau memilih di bawah tanggungan pemerintah Islam. 

g. Menyertakan orang-orang terpercaya (amanah) dalam pemerintahannya 
serta mengikuti nasihat orang-orang yang layak menasihati. Ini 
dimaksudkan agar kecakapan dijadikan tolak ukur pemberian amanat 
dan harta kekayaan dapat terlindungi. 

h. Menjalankan pengawasan sosial. 
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BAB IV PENUTUP 

4.1 KESIMPULAN         
  

Pemimpin adalah orang yang mendapat amanah serta memiliki sifat, sikap, 
dan gaya yang baik untuk mengurus atau mengatur orang lain. 

Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi dan memotivasi 
orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. 

Makna kepemimpinan berdasarkan  Q.S. Yunus ayat 14 : 

“Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi 
sesudah mereka, supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat.” 

 menyatakan bahwa dalam menjadi pemimpin di muka bumi maka manusia 
harus bisa menjalankan apa yang telah diamanatkan oleh Allah dan di setiap 

langkah sebagai seorang pemimpin, Allah akan memberikan peringatan bagi 
kaum Muslimin agar selalu berhati-hati tentang apa yang akan dilakukan sebagai 
khalifah Allah di bumi. 
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