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LEIDERSCHAPS MOMENTUM 

 

Oleh: Dera Nugraha 

(Masjid Al-Ikhwan Duri Kepa Jakarta Barat, 2 Maret 2018) 

 

 

1. PEMIMPIN IDEAL 

 

a. Bekerja berdasarkan panduan  

Pemimpin harus bekerja berdasarkan panduan yang jelas. Setiap pertimbangan dan keputusan yang 

dihasilkan harus objektif, terhindar dari kepentingan subjektif individual maupun golongan. 

Pernyataan Abu Bakar as-Shiddiq saat beliau dilantik menjadi khalifah : Patuhilah aku selama aku 

mematuhi Allah dan Rasul-Nya, jika aku tidak mematuhi keduanya, tidak ada kewajiban kalian 

untuk patuh terhadapku.  

 

b. Memimpin dengan ikhlas 

Diantara kebiasaan Abu Bakar as-Shiddiq setelah melaksanakan sholat subuh adalah berkeliling di 

pinggiran kota Madinah. Disela aktivitas tersebut beliau selalu menyempatkan mampir di sebuah 

gubuk kecil, kemudian pulang ke rumahnya. Rupanya kebiasaan tersebut diketahui Umar bin 

Khattab dan membuatnya penasaran terhadap apa yang ada dan terjadi di dalamnya. 

Untuk menjawab penasarannya, Umar memutuskan masuk ke dalam gubuk kecil tersebut sesaat 

setelah Abu Bakar meninggalkannya. Umar mendapati seorang nenek tua yang lemah dan buta. 

Beliau tercengang dengan apa yang dilihatnya, ada hubungan apa nenek tua ini dengan Abu 

Bakar? Umar pun langsung bertanya : Apa yang dilakukan laki-laki itu di sini?. Jawab nenek 

tersebut : Demi Allah, aku tidak mengetahui, wahai anakku. Setiap pagi dia datang, membersihkan 

rumahku ini dan menyapunya. Dia menyiapkan makanan untukku. Kemudian dia pergi tanpa 

berbicara apa pun denganku.Umar menekuk kedua lututnya, berlinang air matanya dan berkata : 

Sungguh engkau telah membuat lelah khalifah sesudahmu, wahai Abu Bakar. Maksudnya lelah 

karena begitu sulit melakukan amal sholeh yang lebih baik dari perbuatan Abu Bakar tersebut.  

Betapa ikhlas kebaikan Abu Bakar, sehingga orang yang dia santuni secara langsung pun tidak 

mengetahui siapa namanya. Simbol ketulusan seorang pemimpin dalam berbakti kepada rakyatnya. 

 

c. Takut dengan akhirat 

Menjelang wafatnya, khalifah Umar bin Khattab berkata : Aku bersumpah demi Allah, yang tidak 

ada yang berhak disembah selain-Nya. Telah aku miliki segala emas dan perak di dunia ini. Aku 

akan menginfakkannya sebagai tebusan untuk diriku atas buruknya kejadian setelah kematian. 

Betapa takutnya seorang pemimpin atas hari pembalasan. Hawatir amal baiknya tidak cukup 

mengimbangi dosa-dosa yang telah diperbuat. 

 

d. Sederhana dan merakyat 

Hasan bin Ali bercerita. Saya melihat khalifah Utsman bin Affan beristirahat di dalam masjid, ia 

ditutupi selimut biasa, tidak dijaga oleh pengawal pribadi seorang pun. Ketika dia terbangun di 

pagi hari, bekas-bekas batu ada di sisi tubuhnya dan orang-orang berkomentar : Ini adalah 

pemimpin orang-orang beriman! 

 

e. Memimpin dengan adil 

Ketika Amr bin Ash menjabat sebagai Gubernur Mesir. Dekat rumah dinasnya terdapat sebidang 

tanah yang diatasnya tidak ada bangunan apa pun selain gubuk reyot yang dihuni seorang kakek 

yahudi tua. Gubernur pertama Mesir tersebut berencana membangun masjid di atasnya, dan 

memanggil kakek tua pemilik gubuk untuk membelinya.  

Diluar dugaan, kakek tua menolak untuk menjualnya, bahkan dengan harga 5 kali lipat lebih 

mahal dari biasanya. Atas nama kepentingan ummat, Amr bin Ash mengeluarkan surat 

penggusuran rumah, kemudian membangun sebuah mesjid di atas tanah tersebut. Apalah daya 

seorang kakek tua menghadapi kekuasaan seorang guberbur saat itu. 
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Berbekal semangat mencari keadilan, kakek tua itu berangkat ke Madinah untuk menemui 

khalifah Umar bin Khattab (atasan Amr bin Ash). Ketika di sambut khalifah di bawah pohon 

rindang depan Masjid Nabawi, kakek yahudi itu pun mengeluhkan kejadian yang menimpanya. 

Seketika wajah Umar bin Khattab memerah setelah mendengar keluhan rakyat kecil dari Mesir 

tersebut. Ia pun meminta kakek itu mengambil sebuah tulang yang sudah membusuk di sekitar area 

percakapan mereka. Umar membuka pedangnya kemudian menggoreskan huruf alif pada tulang 

itu dan garis berlawanan ditengahnya. Umar pun berpesan : Bawalah tulang ini kepada gubernur 

mu! Kakek tua terheran dan merespon : Aku datang jauh dari Mesir untuk mencari keadilan, 

kenapa engkau hanya memberikan sebuah tulang busuk seperti ini? Umar menjawab : Pada tulang 

itu terdapat keadilan yang engkau perjuangkan. 

 Sambil bingung kakek tua itu menyampaikan amanat Umar kepada Amr bin Ash. Diluar 

dugaannya, Gubernur Mesir tersebut langsung tersontak gemetar saat memandangi tulang busuk 

yang dibawa kakek tua. Ia langsung mengumpulkan anak buahnya, kemudian memerintahkan 

mereka untuk merobohkan masjid yang telah dibangun dan mendirikan kembali rumah kakek 

yahudi yang telah digusur sebelumnya. Kakek itu pun merasa puas dan meninggalkan rumah dinas 

Amr bin Ash.    

 Masih penasaran dengan makna tulang yang dibawanya dari Madinah, kakek tua pun kembali 

menghadap Amr bin Ash sesaat sebelum masjid dirobohkan. Terjadilah percakapan diantara 

keduanya : 

- Amr bin Ash  : Ada apa lagi, bukankah engkau telah mendapatkan keadilanmu ? 

- Kakek Yahudi  : Benar wahai Gubernur, tapi aku masih sangat penasaran. Boleh 

kah engkau jelaskan tulang tersebut, sehingga merubah keputusan besarmu ? 

- Amr bin Ash  : Itu memang hanya tulang busuk, tapi datang dari khalifah Umar 

bin Khattab. Ia berpesan; 1) Apa pun kedudukanmu saat ini, kelak engkau akan menjadi 

tulang busuk seperti ini. 2) Berbuat adil lah tanpa pandang bulu, sebagaimana huruf alif 

yang lurus dari atas hingga ke bawah. 3) Jika engkau tidak bisa melakukannya, maka aku 

akan melakukan tindakan tegas terhadapmu, seperti goresan yang memotong huruf alif. 

 

Kakek tua tersontak mendengar pesan tersebut. Ia kagum terhadap keadilan yang ditegakkan 

khalifah Umar bin Khattab atas dirinya, yang tidak lebih sekedar kakek tua tanpa daya. Ia pun 

kagum atas ketaatan gubernur Amr bin Ash atas perintah Umar dalam bingkai keadilan Islam. 

Maka disana ia masuk Islam, dan meminta agar masjid tersebut tidak dirobohkan. 

 Saat ini keadilan seperti itu yang didambakan di negara hukum Indonesia. Keadilan yang 

ditegakkan untuk semua kalangan, bukan diperankan oleh sejumlah kalangan.  

 

2. TANTANGAN KEPEMIMPINAN ZAMAN NOW 

Efektivitas kepemimpinan selalu jadi isu hangat sejak awal abad ke-20. Diantaranya disebabkan 

banyak pemimpin dalam berbagai bidang terlibat pelanggaran moral. Keluhan Jeremie Kubicek 

(2011) dalam karya tulisnya Leadership is Dead: How Influence is Riviving It (kepemimpinan telah 

mati: Bagaimana pengaruh yang merupakan inti kepemimpinan bisa dihidupkan kembali). Dia 

mengkritisi para pemimpin era sekarang yang cenderung lebih banyak menuntut dari pada 

memberi,  menikmati bukan melayani, dan banyak mengumbar janji dari pada memberi bukti. 

Padahal jika melirik kembali nilai kepemimpinan Rasulullah Saw. Ada tiga nilai yang selalu 

dipegang teguh. Pertama, kepekaan atas kesulitan rakyat (sense of crisis). Kedua, sangat berambisi 

untuk mewujudkan keamanan dan kesejahteraan rakyat (sense of achievement). Ketiga, pengasih dan 

penyayang (raufun rahim). 

Menurut Syeikh Rasyid Ridha, tiga nilai tersebut wajib hukumnya dipegang oleh pemimpin. Jika 

tidak, bisa dipastikan ia tidak akan bekerja untuk rakyat, tetapi untuk kepentingan diri, keluarga, dan 

kelompoknya saja.  

 

a. Korupsi 

Kendati tidak semua pejabat korup, sepertinya kata pejabat dan korupsi sering mengisi rubrik 

berita dewasa ini. Seolah menjadi topik harian biasa. Padahal begitu dahsyatnya konsekwensi 

korupsi, bahkan terhadap hal kecil sekali pun.   
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Al-Kisah, seorang budak bernama Mid’am yang mengikuti perjalanan Rasulullah Saw. 

ke lembah Al-Qura terkena anak panah misterius ketika hendak menurunkan barang-barang dari 

unta, hingga ia meninggal dunia. Para sahabat mengatakan : Semoga ia masuk surga. Nabi Saw. 

menyanggah dan menerangkan bahwa ia pernah melakukan korupsi sebuah mantel, dan mantel 

yang dikorupsi itu akan membakarnya di neraka.  

 

b. Hoax 

Sebelum era digital, informasi begitu sulit didapatkan tapi akurasi dan kebenarannya relatif lebih 

terjaga. Setelah zaman IT (information technology), informasi begitu mudah didapat, bahkan 

‘berserakan’. Penyaringan informasi menjadi agenda besar generasi abad ini. Hoax merupakan 

istilah yang digunakan oleh Robert Nares yang berarti to cheat (berbohong; untuk berbohong). 

Istilah tersebut diambil dari tulisan berjudul  A candle in the dark, or a treatise on the nature of 

witches and witchcraft yang mengudara tahun 1656. 

Sebenarnya kehati-hatian menerima, mencerna, dan menindaklanjuti sebuah informasi telah 

diajarkan sejak masa Rasulullah Saw. Diantaranya tertera dalam firman Allah Q.S. Al-Hujurat ayat 

ke-6. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, 

maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum 

tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.  

Zaman yang dipenuhi informasi tanpa kepastian juga telah disabdakan Rasulullah dalam salah 

satu haditsnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Akan datang kepada manusia suatu masa 

yang penuh dengan kebohongan. Dimana pendusta dipercaya dan orang jujur didustakan. 

Penghianat diberi amanah dan orang yang amanah dikhianati. Pada masa itu para 

‘Ruwaibidhah’ berbicara. Rasulullah ditanya: ‘Apa Ruwaibidhah itu?’. Beliau menjawab: ‘Orang 

bodoh yang berbicara dalam masalah umum’. 

 

3. MARI BERPERAN 

Tahun 2018 dan 2019 adalah momentum kepemimpinan (Belanda: leiderschaps momentum) untuk 

ummat dan bangsa Indonesia. Fase pertumbuhan kepemimpinan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sejak kemerdekaannya. Tentu kita semua berharap kemajuan melalui mementum tersebut. 

Sebagai bagian besar dari bangsa yang besar ini, ikut serta dalam menentukan pemimpin yang 

lebih baik dalam segala hal adalah kebijaksanaan. Terpropokasi oleh hoax, terlena oleh janji-janji 

semu, terperosok karena kepentingan segelintir orang, terjebak masa depan hutang, dan hal semisal 

lainnya. Cukuplah perkara-perkara tersebut menjadi bagian dari masa lalu bangsa ini, atau setidaknya 

mengawali perbaikannya dapat terjadi paska momentum kepemimpinan terdekat. 

Sejarah mencatat bahwa bangsa Indonesia tidak lemah, tapi dapat dilemahkan oleh politik busuk 

adu domba. Kita adalah ummat yang kuat dan toleran, tapi ego kelompok yang dipoles asesories 

duniawi terbukti mampu melemahkan. Mari terus memperbaiki catatan masa lalu, dengan 

merapatkan, meluruskan, dan menguatkan barisan. Semoga dengan peran positif kita (sesuai kapasitas 

masing-masing), kesuksesan Indonesia semakin dekat. Negara yang subur nan indah, dihuni oleh 

penduduk yang makmur dan selalu bersyukur (baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur).   
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