
Kepemimpinan Dakwah
Oleh: Ihsan Mz, M.Psi



Pengertian

• H. Zaini Muchtarom memberikan pengertian
Kepemimpinan Dakwah sebagai suatu sifat atau 
sikap kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang 
yang menyampaikan dakwah (Dai) yang 
mendukung fungsinya untuk menghadapi publik 
dalam berbagai situasi.



W.A. Gerungan telah mengetengahkan
ciri-ciri yang dimiliki oleh kebanyakan
pemimpin yang baik, setiap pemimpin
sekurang-kurangnya memiliki tiga ciri
yaitu persepsi sosial, kemampuan
berpikir abstrak dan keseimbangan
emosional.



Social Perception (Persepsi Sosial)

• Social perception adalah kecakapan 
dalam melihat dan memahami 
perasaan, sikap dan kebutuhan untuk 
memenuhi tugas kepemimpinan.



Ability in Abstract Thinking (Kemampuan 
Berpikir Abstrak)

Kemampuan berpikir abstrak berarti mempunyai 
kecerdasan yang tinggi. Seorang pemimpin harus 
cakap dalam berabstraksi dari segi struktur 
intelegensia. Hal ini dibutuhkan agar seorang 
pemimpin mampu menafsirkan kecenderungan-
kecenderungan kegiatan di dalam kelompok dan di 
luar kelompok, kemampuan tersebut memerlukan 
taraf intelegensia yang tinggi.



Emosional Stability (Keseimbangan 
Emosional)

Pada diri seorang pemimpin harus terdapat 
suatu kematangan emosional yang 
berdasarkan kesadaran yang mendalam akan 
kebutuhan-kebutuhan, keinginan-keinginan, 
cita-cita dan alam perasaan, serta 
pengintegrasian kesemuanya itu ke dalam 
suatu kepribadian yang harmonis.



Fungsi Pokok Kepemimpinan 
Dakwah

• Sebagai Teladan yang Baik

• Sebagai Pemersatu atau Penengah

• Sebagai Penganjur

• Sebagai Penasehat



Syarat-syarat Kepemimpinan 
Dakwah
• Watak yang baik atau kesiapan mental

• Intelegensia yang tinggi atau 
kemampuan intelektual

• Kesiapan lahir batin atau kemampuan 
fisik.



ُهْم ِإنَّ اَّللََّ قَ  ًكا قَاُلوا َأَّنَّ ْد بَ َعَث َلُكْم طَاُلوَت َملِ َوقَاَل ََلُْم نَِبي ُّ
َنا َوََنْنُ  ََلْ يُ ْؤَت َسَعًة َأَحقُّ ِِبْلُمْلِك ِمْنُه وَ َيُكوُن َلُه اْلُمْلُك َعَلي ْ

ًة ِف اْلِعْلِم َعَلْيُكْم َوزَاَدُه َبْسطَ ِمَن اْلَماِل قَاَل ِإنَّ اَّللََّ اْصَطَفاهُ 
ُ يُ ْؤِت ُمْلَكُه مَ  ُ َواِسٌع عَ َواْلِْْسِم َواَّللَّ (247)ِليٌم ْن َيَشاُء َواَّللَّ

Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut
menjadi rajamu". Mereka menjawab: "Bagaimana Thalut memerintah kami, padahal kami
lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang diapun tidak diberi
kekayaan yang cukup banyak?" Nabi (mereka) berkata: "Sesungguhnya Allah telah memilih
rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa". Allah memberikan
pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya
lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 247)
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