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Bagaimana Rasulullah 
Memimpin?

Seorang pemimpin dinilai dari bagaimana 
dia bersikap dan bertindak dalam 
kepemimpinannya. Salah satu yang 
terpenting adalah kemampuan dalam 
mengambil keputusan dan membuat 
kebijakan yang tepat untuk kepentingan 
orang banyak.

Sebuah keputusan lahir dari sebuah proses 
berpikir. Diawali dari cara pandang 
seseorang dalam menilai sesuatu yang 
kemudian berpengaruh terhadap cara 
berpikirnya. Cara berpikir yang dilandasi 
cara pandang tadi akan menjadi penentu, 
tepat atau tidaknya keputusan itu dalam 
implementasinya.
Keputusan seorang pemimpin memiliki 
pengaruh terhadap orang banyak. Ada yang 
suka dan ada yang tidak suka. Ada yang 
diuntungkan dan ada yang dirugikan, akan 

tetapi jika lebih banyak yang diuntungkan, 
dan menjadikan kebenaran sebagai acuan, 
maka keputusan itu akan berakhir pada 
maslahat yang besar.

Bagaimana Rasulullah Memimpin?
Rasulullah menjadi salah satu pemimpin 
yang diakui sebagai tokoh paling 
berpengaruh di dunia. Lewat prilaku, tutur 
kata dan kecerdasannya, beliau sanggup 
mengangkat derajat bangsa Arab dari 
sebuah bangsa yang terbelakang menjadi 
bangsa terkemuka hanya dalam kurun 
waktu 22 tahun 2 bulan dan 22 hari. 

Tentu ada sesuatu yang istimewa dengan 
cara Rasulullah memimpin, sehingga 
pencapaian beliau dalam kepemimpinannya 
tergolong luar biasa.  Hal itu disebabkan 
karena beberapa hal, yaitu :
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Pertama, Rasulullah SAW adalah guru 
yang baik. Sebagai pemimpin, Rasulullah 
tidak hanya menjadi pemberi perintah, atau 
pembuat larangan. Kepada seluruh 
sahabatnya, Rasulullah memberikan 
bimbingan, pengajaran dan pendidikan, 
sehingga seluruh sahabat beliau mencapai 
kualitas seorang muslim yang bertaqwa. 

Kemampuan membimbing dan mendidik, 
diperoleh dari ketinggian dan kemuliaan 
akhlaq. Beliau mampu mengajar dan 
membimbing, karena beliau memang 
adalah orang yang terbaik akhlaqnya, 
terpuji sikapnya, lembut tutur katanya. 
Beliau tidak pernah mengucapkan 
kebohongan, tidak pernah berjanji lalu tidak 
ditepati. Iya ada na gau (satunya kata dan 
perbuatan). Allah berfirman dalam Al 
Qur’an surah Al Qalam : 4

“Sesungguhnya engkau (muhammad) 
benar-benar memiliki Akhlaq yang mulia.”

Kedua, Rasulullah memimpin orang-orang 
terbaik yang memiliki karakter, keunggulan 
dan kelemahan masing-masing. Kepada 
setiap sahabatnya, Rasulullah memberikan 
tugas yang sifat dan kondisinya sesuai 
dengan keahlian dan kemampuan sahabat 
tersebut. 
Kepada Abu Bakar Shiddiq, Rasulullah 
SAW mempercayakan kearifan dan 
kebijaksanaan,  Kepada  Umar ibnu 
Khattab, Rasulullah SAW mempercayakan 
Kekuatan dan keberanian Kepada Ustman 
ibnu Affan, Rasulullah SAW 
mempercayakan pendanaan dan 
kesejahteraan dan kepada Ali ibnu Abi 
Thalib, Rasulullah SAW mempercayakan 

Kreatifitas dan semangat yang berkobar-
kobar. Demikian seterusnya, hingga banyak 
sahabat yang berkontribusi secara maksimal 
dalam pemerintahan beliau.

Ketiga, Rasulullah SAW lebih 
mengutamakan kepentingan umum 
daripada kepentingan dirinya sendiri atau 
keluarganya. Ketika datang wahyu untuk 
melakukan hijrah dari kota Makkah ke 
Madinah, Rasulullah SAW adalah orang 
terakhir yang meninggalkan Kota Makkah. 
Seluruh muslimin Makkah berangkat 
terlebih dulu, walaupun saat itu beliau 
berada di bawah ancaman pembunuhan.

Ketika etnik Yahudi yang berada dalam 
kekuasaan kaum Muslimin meminta 
perlindungan dari gangguan orang Islam di 
Madinah, Rasulullah SAW menyatakan : 
Barang siapa yang mengganggu dan 
menyakiti orang-orang Yahudi yang 
meminta perlindungan kepadaku, maka 
sama dengan menyatakan perang kepada 
Allah dan Rasulnya. 

Wallahu a’lam.
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