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Allah Swt. berfirman: 

Katakanlah: "Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan 
kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut 
kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang 
yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau 
kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya 
Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. Ali Imran [3]: 26). 
 
Ayat di atas memberikan isyarat yang jelas sekaligus memberi 

pelajaran kepada kita bahwa kerajaan atau kekuasaan merupakan hak 

prerogatif Allah Swt., sehingga siapa pun yang dikehendaki oleh Allah 

mendapatkan kekuasaan, pastilah ia akan memperolehnya, sebaliknya siapa 

pun yang dikehendaki oleh Allah tidak mendapatkan kekuasaan, pastilah ia 

tidak akan memperolehnya, meskipun ia sudah berusaha semaksimal 

mungkin dengan berbagai daya dan upayanya.  

Namun demikian, harus dipahami pula bahwa Allah memberikan 

kekuasaan kepada seseorang tidak serta merta Allah memberikan berkah 

dan rido-Nya berupa kemuliaan-kemuliaan kepadanya. Artinya, orang yang 

diberikan kekuasaan tertentu oleh Allah bukanlah orang yang pasti bernilai 

tinggi di mata Allah sehingga ia akan memperoleh berbagai kemuliaan dari 

kekuasaannya. Karena itu, tidak sedikit orang yang mendapatkan kekuasaan 



dan berkuasa dalam waktu yang cukup lama, bahkan memperoleh dukungan 

rakyat secara mayoritas, berujung pada kenistaan dan penderitaan. 

Misalnya, di zaman dulu kita semua mengenal bagaimana Fir’aun, Namrud, 

Hitler, dan yang lainnya atau beberapa pemimpin dunia modern seperti 

Ferdinand Marcos, Polpot, Saddam Husein, Muammar Khadafi, dan Hosni 

Mubarak, di akhir kekuasaan mereka bukan kemuliaan yang mereka peroleh, 

tetapi justeru kehinaan dan kenistaan.  

Di sisi lain, kekuasaan yang diberikan Allah kepada seseorang bisa 

juga akan membawa pada ketinggian dan kemuliaan derajatnya di mata 

rakyat dan di hadapan Allah sekaligus, seperti yang dialami oleh para Nabi 

dan Rasul Allah serta para Khulafaur Rasyidin (para pemimpin di zaman 

kekhalifahan yang mendapatkan berbagai kemuliaan). Mereka benar-benar 

mendapatkan kekuasaan sekaligus memperoleh rahmat dan rido Allah serta 

kemuliaan di mata manusia. Kekuasaan seperti ini biasanya menjadikan 

seseorang semakin dekat dengan Allah dan juga dekat dengan rakyatnya, 

serta selalu tunduk pada kekuasaan-Nya. Ia melaksanakan kekuasaannya 

secara adil dan memberikan kemaslahatan yang banyak bagi rakyatnya. Ia 

menyintai rakyatnya dan juga dicintai oleh rakyatnya. Kekuasaan seperti 

inilah yang akhirnya akan mengangkat derajat seseorang di dunia dan tentu 

akhirnya memperoleh derajat tinggi di hadapan Allah kelak di akhirat. 

Marilah kita kaji lebih detail apa pesan di balik ayat di atas. Jika 

diperhatikan asbabunnuzul (sebab-sebab diturunkannya ayat) dari ayat 26 

surat Ali Imran di atas adalah orang-orang musyrik (mempersekutukan Allah 

dengan lain-Nya) mengingkari kenabian pada diri seseorang yang biasa, 

begitu juga Ahli Kitab (pengikut Al-Kitab: Yahudi dan Nasrani) mengingkari 

kenabian pada selain Bani Israel, serta orang-orang munafiq dan Yahudi 

merasa heran dengan kabar-kabar gembira yang dibawa Nabi Muhammad 

saw. untuk umatnya dan menjanjikan kepada umatnya kerajaan Persia dan 

Romawi. Orang-orang munafiq dan Yahudi itu mengatakan, “Mana mungkin 

Muhammad menguasai kerajaan Persia dan Romawi padahal mereka lebih 

kuat dan lebih hebat dari Muhammad? Apakah tidak cukup bagi Muhammad 

menguasai Makkah dan Madinah sehingga berharap dapat menguasai 



Persia dan Romawi?” Atas peristiwa inilah Allah kemudian menurunkan ayat 

di atas untuk memberikan jawaban kepastian mengenai yang dipertanyakan 

oleh orang-orang yang tidak senang terhadap mimpi-mimpi Nabi yang 

sebenarnya adalah sebuah kebenaran. 

Begitulah pernyataan Allah yang merupakan hukum kebenaran pasti 

yang menunjukkan kekuasaan dan keagungan-Nya. Dialah raja diraja, Dialah 

pemilik seluruh kerajaan di muka bumi ini, dan Dialah yang memberi 

kerajaan kepada siapa pun serta menolak dan mencabut kerajaan dari siapa 

pun. 

Terkadang Allah memberikan kekuasaan kepada para raja atau 

pemimpin dunia baik dulu maupun sekarang kemudian Allah mencabut 

kekuasaan dari siapa pun yang Allah kehendaki karena kezaliman, 

keserakahan, dan politik kotornya, seperti yang terjadi pada para pemimpin 

atau penguasa di berbagai belahan dunia sekarang ini. Allah memberikan 

kemuliaan kepada orang yang dikehendaki dan sebaliknya Allah juga yang 

membuat orang mendapatkan kehinaan. Kemuliaan dan kehinaan tidak 

tergantung pada kekuasaan dan besarnya harta yang dimiliki seseorang. 

Kemuliaan dan kehinaan yang diperoleh seseorang semata-mata karena 

kehendak Allah. Karena itu, bisa jadi seseorang mendapatkan harta 

melimpah dan kekuasaan yang besar, akan tetapi karena harta dan 

kekuasaan itu pula ia memperoleh kehinaan di dunia ini dan juga kelak di 

akhirat. Meski bisa jadi seseorang akan mendapatkan kemuliaan karena 

harta dan kekuasaannya. 

Dari penjelasan di atas maka dapat dipetik suatu pelajaran yang 

berharga untuk mensikapi hasil dari berbagai pesta demokrasi di tengah-

tengah masyarakat kita baik di pentas kekuasaan negara maupun di tingkat 

lokal seperti di kampus (baca: Universitas Negeri Yogyakarta). Dalam pentas 

demokrasi pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Tentu saja, yang 

menang terpilih menjadi pemimpin dan yang kalah harus rela untuk 

menerima kekalahannya. Terpilihnya seorang pemimpin di samping karena 

usaha (ikhtiar) yang dilakukannya tidak lepas dari keputusan Allah yang 



memang menghendakinya untuk menjadi pemimpin, begitu juga bagi yang 

kalah.  

Yang harus dipahami bersama adalah, bahwa ketika seseorang 

menjadi pemimpin atau pemilik kekuasaan, ia harus tetap tunduk kepada 

kekuasaan Allah. Ia harus tunduk pada aturan-aturan Allah untuk 

menjalankan roda kekuasaannya, baik yang dijelaskan langsung melalui 

ayat-ayat qauliyah (hukum-hukum al-Quran) maupun melalui hukum-hukum 

buatan manusia yang seiring dan sejalan dengan hukum-hukum Allah. Jika 

ini dilakukan, ia akan dapat melaksanakan kepemimpinannya dengan baik 

dan selalu dalam rahmat dan rido-Nya, dan jika sebaliknya, pastilah hina dan 

celaka yang nantinya akan diperolehnya. Begitu juga, bagi yang kalah atau 

belum memperoleh kekuasaan, ini bukanlah malapetaka atau kehinaan yang 

harus disesali secara berlebihan.  

Sebagai insan yang beriman harus menyadari bahwa putusan Allah 

selalu yang terbaik bagi hamba-hamba-Nya. Sebagai hamba-hamba yang 

beriman, tentu kita harus menerima putusan Allah itu dengan rela (qana’ah). 

Dengan sikap qana’ah ini, Allah bisa saja memberikan kemuliaan kepada kita 

dengan cara-Nya yang tidak terduga-duga sebelumnya. Inilah misteri 

kekuasaan Allah yang menjadi ujian bagi kita yang benar-benar beriman 

kepada-Nya dan sekaligus beriman kepada takdir-Nya. Kepada para 

pemimpin baru di Universitas Negeri Yogyakarta, tulisan singkat ini semoga 

menjadi informasi yang berharga, begitu juga bagi yang belum mendapatkan 

kesempatan untuk memimpin, semoga tetap terus berkiprah seperti 

biasanya. Semoga Allah selalu memberikan petunjuk-Nya kepada kita 

semua. Amin.  
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