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Abstract: 

Secara umum teori organisasi dan manajemen berasal dari dunia barat dengan 

perspektif aturan di luar syariah. Padahal ajaran Islam sudah memiliki panduan yang 

lengkap dan menyeluruh. Dalam hampir semua aktivitas kehidupan, selalu ada aturan 

syar’i yang memandu kehidupan umatnya. Dan tentunya ini juga ada aturan main dalam 

berorganisasi, bagaimana menjadi pemimpin dan yang dipimpin dalam sebuah 

organisasi. Salah satu sinyal yang dianggap mewakili panduan berorganisasi adalah 

tentang sholat jamaah. Shalat jamaah memenuhi syarat sebagai suatu organisasi, maka 

diamati berbagai hal berkaitan dengan syariah sholat jamaah untuk dilihat aplikasinya 

dalam organisasi. Dari hasil interpretasi literature didapatkan hasil bahwa sholat 

jamaah memberikan sinyal adanya kriteria pemilihan imam dan bagaimana memeilih 

mereka; adanya pembagian tugas (division of labor), tentanng posisi wanita dalam 

organisasi, tentang cara mengoreksi pemimpin yang salah dan juga tentanng sukseesi.  
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PENDAHULUAN 

Dalam pandangan umat Islam, sebagai agama yang disempurnakan, Islam telah 

memberikan petunjuk dalam berbagai hal untuk menjalani hidup (Sr Al Baqarah 2: 150; 

Sr Al Maaidah 5: 3). Termasuk dalam hal ini tentunya ini adalah petunjuk dalam 

bersosialisasi, atau lebih khusus lagi untuk berorganisasi. Namun, teori yang mengemuka 

dalam dunia akademisi berkaitan dengan organisasi lebih cenderung untuk mengadopsi 

teori dari dunia barat dan perspektif non muslim.  

 Beberapa upaya untuk mengangkat teori organisasi sudah dilakukan dengan 

mengambil tauladan dari Nabi Muhammad saw, mengingat Beliau saw memang panutan 

yang harus ditiru (Sr Al Ahzab 33: 21). Namun hanya untuk aspek tertentu yang dapat 

terangkat, seperti aspek kepemimpinan (Antonio, 2007; Shidqi, 2012) dan kemampuan 
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pemasaran Nabi Muhammad saw (Gunara dan Sudibyo, 2008). Masih terbatas sekali, 

bahkan dapat dikatakan tidak ada, buku atau artikel yang membahas mengenai teori 

organisasi dan manajemen secara menyeluruh yang benar-benar muncul dari paradigma 

Islam. 

 Tanda-tanda/isyarat dari ALLAH SWT ada di sekitar manusia untuk dijadikan 

pembelajaran.  

“Dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda tanda 

kekuasaan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya” 

(Surat Yaasiin 46). 

 

“Dia-lah yang memperlihatkan kepadamu tanda-tanda (kekuasaan)-Nya dan 

menurunkan untukmu rezki dari langit. Dan tiadalah mendapat pelajaran 

kecuali orang-orang yang kembali (kepada Allah).” (Surat Al Mu’min 13) 

 

“Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami 

di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi 

mereka bahwa Al Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa 

sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?” (Surat 

Fushshilat 53) 

 

 

Artikel ini merupakan kajian konseptual yang berusaha membahas berbagai aspek yang 

berkenaan dengan organisasi, manajemen dan kepemimpinan yang 

diinterpretasikan/terisyaratkan dari aturan (syariah) sholat berjamaah. Sholat berjamaah 

merupakan anjuran dalam menjalankan ibadah sholat yang memiliki pemimpin (imam) 

dan pengikut (makmum), yang memiliki keteraturan dengan adanya aturan-aturan dalam 

menjalankannya serta adanya tujuan bersama yang ingin dicapai, seperti layaknya sebuah 

kelompok/organisasi. Dengan demikian, aturan-aturan dalam sholat jamaah tersebut pada 

dasarnya dapat diinterpretasikan sebagai tanda-tanda/isyarat mengenai bagaimana 
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individu melaksanakan aktivitas berorganisasi dalam praktek kehidupan 

bersosialisasi/muamalah.  

 

ORGANISASI DAN SHOLAT JAMAAH 

Organisasi oleh Griffin (2002) dinyatakan sebagai sekelompok orang yang 

bekerjasama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan 

tertentu. Definisi yang sama juga disampaikan oleh Daft (2012, p 9) “Organization is a 

social entity that is goal directed and deliberately structured.” Yang dimaksud dengan 

‘social entity’ adalah bahwa organisasi adalah kumpulan dari 2 orang atau lebih. ‘Goal 

directed’ memiliki makna bahwa organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu. 

Sedangkan ‘deliberately structured’ bermakna adanya pembagian tugas dan tanggung 

jawab yang jelas. Dari dua definisi tersebut kata kunci yang sama adalah; 

a. Terdiri dari dua atau lebih orang.  

b. Adanya kerja sama terstruktur. 

c. Tujuan bersama yang ingin dicapai. 

Sholat jamaah adalah apabila dua orang (atau lebih) mengerjakan shalat yang 

menjadi kewajiban secara bersama-sama, dan salah seorang mengikuti yang lain (ada 

imam dan ada makmum). Dengan demikian sholat jamaah memiliki semua karakteristik 

dari sebuah organisasi, yakni terdiri dari minimal 2 orang, yang bersama-sama berusaha 

mencapai tujuan bersama yakni menjadi menjalankan kewajiban dan melakukan upaya 

pendekatan kepada Tuhan. Dalam hal ini, kerja sama kemudian muncul dengan struktur 

adanya pimpinan dan bawahan.  
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Dalam sholat jamaah juga terdapat pembagian kerja, ada yang sebagai imam 

(pemimpin), makmum (yang dipimpin) dan muadzin (komunikator). Dengan demikian, 

sholat jamaah memiliki syarat yang mencukupi untuk dapat dikatakan sebagai suatu 

bentuk organisasi informal.  

Tipikal organisasi yang dibangun dalam sholat jamaah adalah organisasi semi 

formal dan bersifat rutin. Dinyatakan semi-formal, karena ada pola yang relatif memiliki 

struktur yang jelas dan membatasi para anggotanya. Namun demikian organisasi dibentuk 

tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, semua orang dapat menjadi anggota atau 

keluar dari keanggotaan secara bebas. Tidak termasuk kelompok informal karena 

interaksi informal malah tidak diperbolehkan. Dinyatakan rutin karena aktivitasnya telah 

berulang (repetitive). Dengan demikian pengambilan keputusan yang dilakukan 

merupakan pengambilan keputusan yang terprogram (programmed decisions). 

Pengambilan keputusan terprogram menurut Daft (2012, p 239) melibatkan situasi yang 

muncul berulang kali, yang memungkinkan adanya pengembangan dan pengaplikasian 

aturan yang jelas dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi ini akan membatasi 

aplikasi dari sholat jamaah dalam praktek beroraganisasi. 

Lebih lanjut, berkaitan dengan sholat jamaah yang telah memiliki aturan main 

yang sudah dibakukan dalam hadits, maka dapat dikatakan bahwa sholat jamaah memiliki 

nilai petunjuk/aturan main yang jelas mengenai bagaimana berorganisasi. Sehingga pada 

dasarnya dapat dikembangkan teori manajemen organisasi dari sholat berjamaah. 

Bahasan selanjutnya akan membahas beberapa isu berkaitan dengan panduan 

pelaksanaan sholat jamaah. 
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a. Kewajiban Berorganisasi  

Islam mengajarkan umatnya untuk menjadi manusia yang tidak menutup diri dari 

lingkungannya (hermit/isolates). Hal ini salah satunya tersirat dalam syariah sholat 

jamaah yang menunjukkan bahwa anjuran untuk melakukan sholat jamaah merupakan 

suatu anjuran yang sangat kuat (dalam madzab Maliki dan Hambali hukumnya wajib 

(Qadir, 1998, hal 319); namun dalam Fiqh Sunah (Rasjid, hal 107) terbagi menjadi 3 

hukum ada yang menyatakan fardhu ‘ain, fardhu kifayah dan sunnah muakkad). 

Kekuatan anjuran tersebut ditambah dengan pemberian penghargaan yang tinggi bagi 

pelakunya, yakni bahwa sholat jamaah memiliki pahala yang jauh lebih besar dibanding 

sholat sendiri. 

 

Hadis riwayat Abu Hurairah ra.: Rasulullah saw. bersabda: “Sholat 

berjamaah itu lebih utama bagian dari sholat sendiri.” (Shahih Muslim 

No.1034) 

 

Hadis riwayat Ibnu Umar ra.: Rasulullah saw. bersabda: “Shalat berjamaah 

lebih utama dua puluh tujuh derajat dari shalat sendiri.” (Shahih Muslim 

No.1038) 

 

Kekuatan anjuran juga dapat terlihat dari ancaman bagi yang tidak 

melaksanakannya, 

 

Hadis riwayat Abu Hurairah ra.: Rasulullah saw. kehilangan beberapa 

orang sahabatnya dalam sholat. Beliau bersabda: “Sesungguhnya aku 

bermaksud menyuruh seseorang sholat mengimami sahabat lainnya dan aku 

akan pergi menyusul beberapa orang yang enggan sholat berjamaah. Aku 

menyuruh mereka untuk membakar rumahnya dengan kayu bakar. Bila salah 

seorang di antara mereka mengetahui bahwa ia akan mendapatkan seonggok 

daging yang gempal maka ia akan menghadiri sholat Isyak berjamaah.” 

(Shahih Muslim No.1040) 

 

Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Demi Allah yang 

jiwaku ada di tangan-Nya, sesungguhnya ingin rasanya aku menyuruh 

mengumpulkan kayu bakar hingga terkumpul, kemudian aku perintahkan 
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sholat dan diadzankan buatnya, kemudian aku perintahkan seseorang untuk 

mengimami orang-orang itu, lalu aku mendatangi orang-orang yang tidak 

menghadiri sholat berjama'ah itu dan aku bakar rumah mereka. Demi Allah 

yang jiwaku ada di tangan-Nya, seandainya salah seorang di antara mereka 

tahu bahwa ia akan mendapatkan tulang berdaging gemuk atau tulang paha 

yang baik niscaya ia akan hadir (berjamaah) dalam sholat Isya' itu.” 

(Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut riwayat Bukhari.) 

 

Dari hadits-hadits di atas, bahkan dalam ibadah wajib, umat Islam diisyaratkan 

untuk melaksanakannya bersama-sama, dan tidak menjadi orang yang menarik diri dari 

lingkungan sosialnya. Hal ini mengisyaratkan bahwa dalam kehidupan, manusia 

dianjurkan untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang lain. Islam tidak 

mengajarkan umatnya untuk menjadi penyendiri/pertapa (hermit) dan tertutup (introvert). 

Dengan kata lain, berorganisasi dan menjadi bagian dari organisasi merupakan anjuran 

bagi umat muslim sebagai bentuk dari eksistensi perannya dalam menjalani kehidupan. 

Kekuatan anjuran bahkan lebih kuat dengan adanya hadits berikut, 

Dari Abu Hurairah r.a: Ada seorang laki-laki buta menghadap Rasulullah 

saw dan berkata: “Ya Rasulullah, sungguh aku ini tidak mempunyai seorang 

penuntun yang menuntunku ke masjid.” Maka beliau memberi keringanan 

padanya. Ketika ia berpaling pulang beliau saw memanggilnya dan bertanya: 

"Apakah engkau mendengar adzan untuk sholat?" Ia menjawab: “Ya.” Beliau 

bersabda: "Kalau begitu, datanglah."” (HR Muslim) 

 

Hadits di atas mendorong seseorang yang memiliki keterbatasanpun tetap dianjurkan 

untuk tidak menutup diri, tetap bersosialisasi dengan yang lain. 

Kewajiban menjalankan sholat jamaah adalah untuk semua muslim, namun pria 

lebih diutamakan untuk melakukan sholat jamaah di masjid. Hal ini memberikan sinyal 

tersendiri bahwa bagi pria tidak ada pilihan lain selain dituntut untuk berperan dalam 

lingkungan di luar rumahnya. Pria lebih dituntut dan diwajibkan untuk melakukan 

kegiatan eksternal bersosialisasi, berorganisasi termasuk untuk tujuan memberikan 

penghidupan bagi keluarganya. Hal ini juga akan lebih dibahas pada sub bagian ‘Tentang 
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Wanita.’ Pria juga secara implisit diharapkan juga lebih disiplin/tepat waktu, mengingat 

sholat jamaah di masjid dilakukan secara tepat pada waktu sholatnya.  

 

b. Membangun Kedekatan antar Anggota 

 Anggota organisasi seharusnya memiliki kedekatan dengan anggota yang lain. 

Kedekatan yang dimaksud terutama adalah kedekatan dalam hati, dan kedekatan hati ini 

dimulai dari dan termanivestasi dengan adanya kedekatan fisik. Hal inilah yang kiranya 

dapat diinterpretasikan dari anjuran untuk senantiasa meluruskan dan merapatkan barisan. 

Orang yang tergabung dalam suatu organisasi tentunya harus memiliki kesamaan nilai, 

budaya dan tujuan, yang menjadikannya bisa merasa dekat satu sama lain (emotional 

attachment). Adapun orang yang memisahkan diri artinya dia tidak memiliki kedekatan 

emosional yang membangun hubungan jangka panjang. 

Anjuran membangun kedekatan antar anggota tersirat dalam beberapa hadits 

berkaitan dengan sholat jamaah. 

 

Hadits riwayat Anas bin Malik ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 

“Luruskanlah barisan kalian. Sesungguhnya kelurusan barisan sholat 

termasuk bagian dari kesempurnaan sholat.” (Shahih Muslim No.656) 

 

Hadits riwayat Abu Hurairah ra.: Dari Rasulullah saw., beliau bersabda: 

“Luruskanlah barisan dalam sholat, karena lurusnya barisan itu termasuk 

kebaikan salat.” (Shahih Muslim No.658) 

 

Hadits riwayat Nukman bin Basyir ra., ia berkata: Aku mendengar 

Rasulullah saw. bersabda: Sebaiknya engkau mau meluruskan barisanmu 

atau Allah akan menancapkan rasa permusuhan di antara engkau.” (Shahih 

Muslim No.659) 

 

Anggota organisasi diharapkan bersatu dan tidak memisahkan diri dari rekan dalam satu 

organisasi. Dalam pembahasan Shalat Empat Mazhab oleh Abdul Qadir ar-Rahbawi 
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(1998, hal 330) dijabarkan bahwa dalam jamaah tidak diperbolehkan bersendirian dalam 

suatu shaf. Bahwa ia harus mengajak orang terdahulu, shaf di depannya untuk 

menemaninya.  

Diriwayatkan dari Ali bin Syaiban, “Kami menghadap Rasulullah saw dan 

kami mengucapkan sumpah setia kami kepada beliau lalu kami shalat di 

belakang beliau saw. Kemudian kami shalat di belakangnya shalat yang lain, 

lalu beliau shalat, kemudian beliau saw melihat seseorang shalat sendirian 

di belakang shaf, kemudian beliau berhenti, mendekatinya samapai 

menghadapnya, kemudian berkata, ‘Ulangilah shalatmu, tidak shalat bagi 

seseorang yang shalat di belakang shaf.’” (HR Ahmad) 

 

KEPEMIMPINAN 

 Dalam beberapa literatur, terdapat berbagai macam definisi kepemimpinan. Salah 

satunya menurut Daft (2012) disebutkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk 

mempengaruhi orang lain sehingga tercapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari definisi 

tersebut, terdapat unsur-unsur utama yang mendasari definisi kepemimpinan, yaitu 

kemampuan untuk mempengaruhi orang lain serta adanya unsur kerja sama untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan atau yang telah ditentukan sebelumnya. 

 Jika memperhatikan teori-teori tentang fungsi dan peran seorang pemimpin yang 

digagas dan dilontarkan oleh pemikir-pemikir dari dunia Barat, maka hanya hanya dapat 

dikatakan bahwa aspek kepemimpinan sebagai sebuah konsep interaksi, relasi, proses 

otoritas maupun kegiatan mempengaruhi, mengarahkan dan mengkoordinasi secara 

horizontal semata. Dalam konsep Islam, kepemimpinan sebagai sebuah konsep interaksi, 

relasi, proses otoritas, kegiatan mempengaruhi, mengarahkan dan mengkoordinasi 

perilaku baik secara horizontal  maupun vertikal. 

 Pada sub bab selanjutnya dibahas berbagai hal berkaitan dengan pemimpin/imam. 

 



  9 

 

a. Syarat Pemimpin 

 Seorang pemimpin harus memiliki kompetensi yang relevan untuk memimpin 

pengikutnya. Kompetensi yang dimaksud sangat kasuistik dan situasional untuk 

organisasi atau institusi yang berbeda. Untuk sholat jamaah kompetensi yang dibutuhkan 

adalah kemampuan dalam bacaan dan hal syar’i. Adapun masalah umur atau senioritas 

adalah faktor terakhir yang dipertimbangkan. Hal tersebut tersirat dalam aturan memilih 

imam sholat jamaah dari hadits berikut, 

Dari Uqbah bin Amr, ‘Rasulullah saw telah bersabda, ‘yang menjadi imam di 

antara kamu ialah mereka yang terbaik bacaannya. Kalau mereka sama 

bacaannya, maka yang terpandai dalam sunnah; kalau kepandaiaan mereka sama 

dalam sunnah, dilihat yang lebih dahulu berhijrah (ke Madinah); kalau 

bersamaan pula, dilihat yang lebih tua.’ (HR Ahmad dan Muslim)  

 

Dari hadits di atas, tampak kompetensi merupakan kriteria yang terpenting, untuk sholat 

jamaah maka kompetensi dilihat dari kemampuannya dalam membaca bacaan sholat 

dengan baik dan benar juga diikuti dengan kemampuannya memahami aturan main 

(sunnah). Baru kemudian bila dari kriteria di atas, sama baiknya, maka masalah 

pengalaman yang diperhitungkan (dari segi lama dan umur). Namun pada intinya, 

seorang pemimpin harus memiliki kelebihan dari makmumnya sehingga ia dapat 

memiliki kekuatan ahli (expert power).  

Hal lain berkaitan dengan syarat imam adalah pemimpin yang memahami 

pengikutnya. Dengan memiliki kemampuan memahami interpersonal yang baik dengan 

orang lain maka seorang pemimpin akan dicintai oleh pengikutnya. Hadits-hadits berikut 

menunjukkan keharusan pemimpin untuk memahami pengikutnya, 

Hadis riwayat Abu Masud Al-Anshari ra., ia berkata: Seorang lelaki datang 

menemui Rasulullah saw. dan berkata: Saya terlambat karena si fulan 

memperlambat salatnya saat mengimami kami. Kemudian aku belum pernah 

melihat Nabi saw. marah dalam memberikan nasehat seperti marahnya beliau 
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(memberikan nasehat) pada hari itu. Beliau bersabda: Wahai manusia, 

sesungguhnya di antara engkau ada yang membuat orang lari (jera). Barang 

siapa di antara kalian menjadi imam, maka hendaklah ia meringkas, sebab di 

belakangnya ada orang tua, orang lemah dan orang yang punya keperluan. 

(Shahih Muslim No.713) 

 

Hadis riwayat Abu Hurairah ra.: Bahwa Nabi saw. bersabda: Apabila salah 

seorang dari kalian menjadi imam, maka hendaknya ia memperingan salatnya, 

karena di antara mereka ada anak kecil, orang tua, orang lemah dan orang 

sakit. Bila salat sendirian, maka salatlah sekehendak hatinya. (Shahih Muslim 

No.714) 

 

Hadis riwayat Anas ra.: Bahwa Nabi saw. meringkas (bacaan) salat dan 

menyempurnakannya. (Shahih Muslim No.719) 

 

Hadis riwayat Anas ra., ia berkata: Rasulullah saw. pernah mendengar tangis 

anak kecil bersama ibunya ketika sedang salat. Maka beliau membaca surat 

yang ringan atau surat yang pendek. (Shahih Muslim No.722) 

 

Kepatuhan dari makmum pada dasarnya tidak karena rasa takut (coercive power), 

atau karena kemampuan memberikan penghargaan (reward power) karena pemberi 

penilaian dan penghargaan (pahala) adalah pihak eksternal (Tuhan) 

Imam diharapkan merupakan orang dari kalangan kelompok yang dipimpinnya 

kecuali disepakati oleh anggota jamaah. Hal ini tentunya untuk tujuan menghindari 

penolakan dari jamaah, menghindari kebencian dan dengan harapan adanya pemahaman 

budaya jamaah yang lebih kuat. 

Dari Abu Mas’ud ‘Uqbah ibn ‘Amr, Nabi saw bersabda: “Janganlah 

seseorang menjadi imam bagi orang lain di lingkungan kekuasaannya kecuali 

dengan seizinnya.” (HR Ahmad dan Muslim) 

 

Rasa benci dari pengikut akan melahirkan aktivitas-aktivitas yang melemahkan 

organisasi. Sebaliknya rasa cinta akan mengakibatkan dukungan dari pengikut terhadap 

pemimpinnya. Dengan demikian salah satu kriteria penting sebagai pemimpin untuk 

menjadi organisasi yang sukses adalah ia disukai oleh orang yang dipimpinnya. Hal ini 
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menjadikan adanya kekuasaan yang diperoleh karena faktor sifat (referent power). Hal ini 

tampak dalam hadits berikut, 

 

Dari Abdullah bin Umar, “Rasulullah telah berkata, ‘ALLAH tidak menerima 

shalat orang yang menjadi imam di antara satu kaum, sedangkan mereka benci 

kepadanya. (HR Abu Dawud dan Ibnu Majah) 

 

Bahkan lebih lanjut, imam yang baik selalu memikirkan bawahannya dan tidak 

memikirkan dirinya sendiri, bahkan ketika berdoa. 

 

Barangsiapa mengimami suatu kaum lalu mengkhususkan do'a untuk dirinya, maka 

dia telah mengkhianati mereka. (HR. Aththusi dan Abu Daud) 

 

Dari pembahasan ini maka, pada dasarnya imam tidak hanya dipilih karena faktor sifat 

(traits) namun juga perilaku (behavioral) dan keahlian (baik technical skills, human 

skills, maupun conceptual skills).  

 

b. Makmum harus mengikuti imam 

 Pada bagian awal telah dijelaskan bahwa kepemimpinan adalah proses dan 

kemampuan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya (Robbins, 2001, p 314). Selain aspek kepemimpinan (leader), aspek penting 

lain dalam organisasi adalah pengikut (follower).  

Sholar jamaah mengindikasikan bahwa pengikut harus mentaati pemimpin. Hal ini 

tercermin dalam sholat berjamaah, di mana makmum harus mengikuti imam. Hal tersebut 

tampak dalam hadits-hadits berikut ini : 

Hadis riwayat Anas bin Malik ra. dia berkata: Nabi saw. pernah jatuh dari 

kuda sehingga lambung kanan beliau robek. Kami datang menjenguk. Saat 

tiba waktu salat, beliau salat bersama kami dengan duduk dan kami pun salat 
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di belakang beliau dengan duduk. Usai salat beliau bersabda: Sesungguhnya 

seseorang dijadikan imam untuk diikuti. Jadi, apabila dia bertakbir, 

bertakbirlah. Bila dia sujud, sujudlah. Bila ia bangun, bangunlah. Bila ia 

membaca "sami`allahu liman hamidah", bacalah "rabbanaa lakal hamdu" 

dan bila ia salat dengan duduk, salatlah dengan duduk pula. (Shahih Muslim 

No.622) 

 

Hadis riwayat Aisyah ra., ia berkata: Rasulullah saw. pernah sakit. Para 

sahabat datang menjenguk beliau. Kemudian beliau salat dengan duduk. Para 

sahabat bermakmum pada beliau dengan berdiri. Beliau memberi isyarat 

kepada mereka agar duduk, maka mereka pun duduk. Selesai salat beliau 

bersabda: Sesungguhnya seseorang dijadikan imam hanyalah untuk diikuti. 

Jadi apabila ia rukuk, maka rukuklah kalian, bila ia bangun, maka bangunlah 

kalian dan bila ia salat sambil duduk, maka salatlah kalian sambil duduk. 

(Shahih Muslim No.623) 

 

Hadis riwayat Abu Hurairah ra.: Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya 

imam itu untuk diikuti. Karena itu, maka janganlah kalian menyalahinya. 

Apabila ia bertakbir, maka bertakbirlah kalian, bila ia rukuk, maka rukuklah 

kalian, bila ia membaca "sami`allahu liman hamidah", maka bacalah 

"Allahumma rabbanaa lakal hamdu", bila ia sujud, maka sujudlah dan bila ia 

salat sambil duduk, maka salatlah kalian sambil duduk. (Shahih Muslim 

No.625) 

 

Hadis riwayat Abu Hurairah ra., ia berkata: Muhammad saw. pernah 

bersabda: Apakah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam, tidak 

takut kepalanya diganti oleh Allah dengan kepala keledai. (Shahih Muslim 

No.647) 

 

Proses taat kepada imam secara penuh (compliment) ini sesuai dengan ajaran manajemen 

dari strategi perang yang disampaikan oleh Jenderal George Patton, yang terkenal dengan 

quote-nya “Lead, follow, or get out of the way” (Robbins, 2001, p 312). Kepatuhan 

terjadi karena merupakan hasil dari kedewasaaan makmum dari hasil pembelajaran yang 

menjadikan terjadinya self-management (Robbins, 2001, p51).  

 Makmum yang datang belakangan harus mampu segera menyesuaikan diri 

dengan kondisi yang ada. Makmum tersebut kemudian ia harus dapat mengejar 

ketertinggalannya dengan makmum lain tanpa mengganggu organisasi yang telah 

berjalan. Hal ini dalam sholat jamaah terisyaratkan dalam aturan masbuq. 
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Apabila seseorang di antara kamu datang untuk shalat sewaktu bersujud, 

hendaklah kamu sujud, dan janganlah kamu hitung itu satu rakaat. Dan 

barangsiapa yang mendapat ruku’ beserta imam, maka ia telah mendapat 

satu rakaat. (HR Abu Dawud) 

Bagaimana keadaan imam ketika kamu dapati, hendaklah kamu ikuti, dan apa 

yang ketinggalan olehmu, hendaklah kamu sempurnakan. (HR Bukhari-

Muslim). 

 

 c. Mengingatkan Kesalahan 

 Dalam organisasi dapat terjadi pemimpin melakukan ‘kesalahan’. Hal ini sudah 

diakomodasi dalam aturan sholat jamaah. Dalam Sholat berjamaah, jika imam melakukan 

kesalahan, makmum boleh, bahkan harus mengoreksi kesalahan imam (terutama 

makmum terdepan). Makmum dapat mengingatkan kesalahan imam apabila imam keliru 

dalam jumlah rakaat, misalnya, maka makmum harus menegur imam dengan cara 

tertentu. Hal tersebut terdapat dalam beberapa riwayat hadits di bawah ini  

Hadis riwayat Abu Hurairah ra., ia berkata: Rasulullah saw. pernah 

bersabda: Bertasbih untuk lelaki dan tepuk tangan untuk wanita. (Shahih 

Muslim No.641) 

 

Beliau bersabda lagi: Mengapa kalian bertepuk tangan? Barang siapa yang 

ingin mengingatkan sesuatu di dalam salat, hendaknya ia bertasbih, karena 

bila ia bertasbih, ia akan ditoleh. Tepuk tangan hanya untuk wanita. (Shahih 

Muslim No.639) 

 

Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa dalam mengingatkan kesalahan imam 

terdapat cara-cara atau mekanisme tertentu dan tidak dilakukan dengan cara 

sembarangan. Hal ini dilakukan dengan alasan supaya kepemimpinan bisa tetap berjalan 

sebagaimana mestinya, dan sholat tetap berjalan dengan baik.  

Ketika kesalahan telah diperbaiki, imam melakukan sujud sahwi di akhir shalat, 

sebagai pertanda bahwa ia memang telah melakukan suatu kesalahan. Hal ini juga 

menunjukkan betapa seorang pemimpin harus dengan lapang dada dan berjiwa besar 

mengakui kesalahannya dan menerima kritikan dari rakyatnya untuk kemudian 
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bertanggung jawab terhadap kesalahannya. Namun di sisi lain, apabila imam tidak 

memahami kesalahannya walaupun telah dikoreksi makmum, maka hal tersebut telah 

menjadi tanggung jawab imam. 

Hadis riwayat Abu Hurairah ra., Rasulullah saw. pernah bersabda: Mereka 

mengerjakan shalat sebagai imam bagi kamu. Jika mereka benar, itu adalah 

keberuntunganmu dan keuntungan mereka pula. Tetapi jika mereka salah, 

mereka memikul kesalahannya sendiri, sedang kamu tetap mendapat 

pahala.” (HR Ahmad dan Bukhari) 

 

Dengan demikian, ketika tujuannya positif, maka tanggung jawab makmum hanya 

mengingatkan dengan cara yang baik, cara-cara di luar itu malah menjadikan makmum 

menjadi batal dalam sholat. Islam tidak mengajarkan bertindak keras, memaksakan 

kehendak bahkan anarkis untuk mengingatkan pemimpin. 

 

d. Suksesi Kepemimpinan 

 Teguran atas kesalahan yang telah dilakukan oleh imam biasanya dilakukan oleh 

makmum pada shaf terdepan atau makmum yang berada di dekat imam. Hal tesebut 

mencerminkan bahwa seorang pemimpin harus didampingi dengan orang-orang yang 

juga memiliki pengetahuan yang menyamai. Jika para makmum yang berada didekat 

imam tidak memiliki pengetahuan atau tidak cakap maka tidak ada yang bisa 

mengingatkan atau mengkoreksi imam apabila imam melakukan kesalahan. Demikian 

pula apabila seorang imam, melakukan sesuatu yang kemudian dapat membatalkan 

sholatnya, maka imam harus segera digantikan oleh makmum yang ada dibelakang imam. 

Itulah sebabnya mengapa imam harus didampingi oleh orang-orang yang memiliki 

pengetahuan, karena jika terjadi hal-hal yang dapat membatalkan sholat maka proses 

pergantian imam dapat dilakukan dengan baik.  
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 Orang-orang yang berada di belakang terdekat imam adalah orang-orang yang 

telah dipersiapkan untuk menggantikan posisinya. Proses mempersiapkan kader-kader 

atau calon pengganti dari pemimpin tercermin dalam hadits-hadits di bawah ini : 

Hadis riwayat Abu Musa ra., ia berkata: Rasulullah saw. sakit dan semakin 

bertambah parah. Beliau bersabda: Perintahkan Abu Bakar agar mengimami 

salat kaum muslimin. Aisyah berkata: Wahai Rasulullah, Abu Bakar adalah 

seorang yang berhati halus. Kalau ia menempati tempat baginda, ia tidak 

akan mampu mengimami salat Kaum muslimin. Beliau bersabda: Perintahkan 

Abu Bakar agar mengimami salat kaum muslimin. Kalian ini seperti teman-

teman Yusuf (dalam berdebat). Abu Musa berkata: Kemudian Abu Bakar 

mengimami salat mereka ketika Rasulullah saw. masih hidup. (Shahih Muslim 

No.638) 

 

Dari Ibnu Mas’ud, bahwa Nabi saw bersabda: Hendaklah berdiri di 

belakangku orang-orang dewasa yang pandai, lalu yang dibawah tingkatan 

mereka, kemudian yang berada di bawah tingkatan mereka, dan jauhilah 

suara ribut-ribut seperti di pasar. (HR Ahmad, Muslim) 

 

Dalam sholat jamaah pada dasarnya barisan/shaf terdepan adalah untuk pengganti imam 

yang batal dalam sholatnya, hal ini menunjukkan adanya proses suksesi/regenerasi yang 

sudah dipersiapkan dalam organisasi. Regenerasi ini juga bagian dari succession 

planning, di mana perusahaan telah memiliki kader-kader yang memiliki kompetensi 

sehingga siap untuk menggantikan pemimpin-pemimpin perusahaan jika pemimpin 

perusahaan telah habis masa kerja atau mengundurkan diri dari posisinya. Pergantian 

pemimpin juga diharapkan dapat terjadi sewaktu-waktu ketika terjadi sesuatu yang 

darurat, karena persiapan telah dilakukan sejak awal. Hal ini menunjukkan bahwa sholat 

berjamaah sudah memiliki perencanaan karir dan suksesi, yang juga harus diakomodasi 

dalam sebuah organisasi. 

 

Hadis riwayat ‘Amr ibn Maimun, ia berkata: Di pagi hari ketika Umar ra 

terkena tikaman, saya berdiri shalat bersamanya. Antaraku dengannya hanya 

terselang Abdullah bin Abbas. Ketika ia baru membaca takbir tiba-tiba saya 

mendengarnya mengucapkan, “Aku dibunuh”. Ternyata Umar telah ditikam 
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seseorang. Umar kemudian meraih Abdurrahman bin ‘Auf dan menariknya ke 

depan, lalu ia pun shalat bersama mereka dengan mempercepat shalatnya. 

(HR Bukhari). 

 

e. Tentang Wanita 

Pada dasarnya tidak ada pilihan lain bagi pria untuk bersosialisasi. Namun bagi 

wanita, terbuka kemungkinan lain. 

Jangan kamu melarang para wanita (shalat) di masjid, namun rumah mereka 

sebenarnya lebih baik untuk mereka (HR Abu Daud dan Al-Hakim). 

 

Hadis riwayat Ibnu Umar ra.: Nabi saw. bersabda: Jika istri salah seorang 

dari kalian minta izin pergi ke mesjid, maka janganlah mencegahnya. (Shahih 

Muslim No.666) 

 

Wanita lebih diutamakan menjadi pengelola di internal rumah tangganya di banding 

urusan eksternal. Keutamaan sholat di rumah bahkan berlaku untuk istri Nabi saw. 

Diriwayatkan Ummu Humaid as-Sa’diah menghadap Rasulullah saw dan 

berkata, “Ya Rasulullah, Saya ingin sekali shalat bersamamu.” Maka jawab 

Rasulullah saw: “Saya tahu. Tetapi shalatmu di kamarmu lebih baik daripada 

shalatmu di masjid kaummu, dan shalat di masjid kaummu lebih baik 

daripada shalat berjamaahmu di masjid umum.” (HR Ahmad dan Tabhrani) 

 

Secara khusus, ketidakwajiban wanita tampak dalam hadits berkaitan dengan sholat 

Jum’at, 

“Dari Thariq Ibnu Syihab bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam 

bersabda: "Sholat Jum'at itu hak yang wajib bagi setiap Muslim dengan 

berjama'ah kecuali empat orang, yaitu: budak, wanita, anak kecil, dan orang 

yang sakit."” (HR Abu Dawud) 

 

Ketika bergabung dalam sholat jamaah-pun, posisi wanita diharapkan tidak terlalu 

menonjol, 

“Sebaik-baik shaf (barisan) laki-laki adalah yang paling depan dan yang 

terburuk ialah barisan paling akhir. Namun seburuk-buruk barisan wanita 

adalah yang paling depan dan yang terbaik ialah yang paling belakang.” 

(HR.Muslim) 
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Dari Abu Hurairah ra, Nabi saw berkata: “Jangan kamu larang para hamba-

hamba ALLAH wanita memasuki masjid ALLAH, dan hendaklah mereka 

keluar tanpa memakai wewangian.” (HR Ahmad dan Abu Daud) 

  

Wanita walaupun tidak dilarang untuk berjamaah di masjid, namun lebih diutamakan di 

rumah. Demikian pula posisi dalam sholat jamaah. Hal ini mengisyaratkan bahwa 

bersosialisasi tidaklah menjadi keharusan bagi wanita, termasuk dalam mencari mata 

pencaharian. Wanita tetap diperbolehkan untuk berinteraksi selama lingkungan 

mendukung, namun Islam lebih mengutamakan apabila para wanita menahan diri dari 

menonjolkan diri dalam berorganisasi yang dalam organisasi tersebut berkumpul pria dan 

wanita secara bebas. Dan lebih jauh, bahkan wanita tidak diharuskan menanggung beban 

sebagai imam terutama dalam oraganisasi yang heterogen. 

Perempuan janganlah dijadikan imam, sedangkan makmumnya laki-laki. (HR 

Ibnu Majah) 

 

Anjuran kuat tersebut pada dasarnya untuk kebaikan wanita sendiri, walaupun dari hasil 

riset wanita lebih baik dalam menjadi pemimpin (Robbins, 2001, p 331). Wanita sering 

dihadapkan pada tanggung jawab ganda (multi-tasking), yakni tanggung jawab sebagai 

pemimpin di organisasi dan tanggung jawab dalam mengelola rumah tangga yang 

seringkali menyulitkannya dalam membuat pilihan/pengambilan keputusan. 

PENUTUP 

Kesimpulan 

 Sholat jamaah dapat dikatakan sebagai suatu bentuk organisasi, sehingga sholat 

jamaah dapat diinterpretasikan sebagai suatu sinyal dari ajaran Islam mengenai konsep-

konsep berorganisasi. Dari aturan main (syariah) sholat berjamaah dapat dimunculkan 

beberapa konsep mengenai kepemimpinan (leadership), pengikut (followership), proses 

suksesi, peran wanita, termasuk cara mengingatkan pemimpin.    
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Implikasi Konseptual/Akademis 

Artikel ini masih menjadi awal untuk mendalami aplikasi sholat dalam kehidupan 

bersosialisasi dan dimunculkan dari interpretasi yang terbatas. Dengan demikian 

dimungkinkan, beberapa hal yang ada dalam praktek sholat jamaah masih belum dapat 

dijadikan materi dalam artikel ini seperti mengenai niat untuk menjadi imam dan 

makmum. Juga tidak dikaji aspek motivasi, proses pengambilan keputusan, proses 

komunikasi, mengingat seperti disampaikan di pembahasan, organisasi ini membatasi 

adanya komunikasi antar anggotanya. 

Model Manajemen berdasarkan sholat jamaah (Sholat Jamaah based 

Management) kemudian dapat dijadikan pembelajaran dalam pembelajaran manajemen, 

terutama untuk kelas Manajemen Syariah/Islami. Namun tetap dapat diberikan dalam 

kelas konvensional/regular sebagai materi pembanding yang dapat menstimuli mahasiswa 

untuk menambah wawasan. 

 

Implikasi Praktis 

 Para pemimpin muslim, baik organisasi profit maupun non-profit, dapat mencoba 

menggunakan konsep manajemen berdasarkan sholat jamaah baik untuk organisasi 

formal maupun informal. Namun lebih lanjut konteks sholat jamaah sekali lagi adalah 

untuk organisasi semi-formal dan rutin, sehingga aplikasinya perlu didiskusikan lagi 

untuk organisasi yang formal dan non rutin. 
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Implikasi Riset ke Depan 

 Untuk riset ke depan, artikel ini dapat ditindaklanjuti dengan melakukan riset 

dengan metode Delphi kepada beberapa pakar fiqh dan ilmu manajemen untuk mencari 

wawasan/insight lebih lengkap mengenai berbagai aspek dari sholat jamaah yang dapat 

menjadi salah satu pedoman dalam berorganisasi. 

 Riset ke depan juga dapat mengamati dampak aplikasi berbagai model aplikasi 

terhadap kinerja organisasi. Namun untuk itu, kesulitan yang terjadi adalah mencari 

organisasi yang telah mengaplikasikan sholat jamaah dalam praktek manajemen 

organisasi.   
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