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MODEL KEPEMIMPINAN BILQIS DALAM AL-QUR’AN 

 

Abstrak 

Kepemimpinan di muka bumi ini sudah ada sejak waktu yang sangat lama, 

dimulai dari zaman nabi hingga saat ini telah ditemukan berbagai macam 

keberhasilan khususnya dalam hal kepemimpinan yang diperoleh karena 

kapabilitas dari para pemimpin tersebut. Kontribusi mereka dalam memimpin 

menjadikan para calon pemimpin setelahnya berkiblat kepada cara dan model 

para pemimpin tersebut membawahi para pengikutnya. Sehingga berawal dari 

hal tersebut, yakni perbedaan cara para pemimpin memimpin bawahannya 

perlu, dikaji model kepemimpinan seperti apakah yang baik untuk diterapkan.  

Penelitian ini berniat mengupas model kepemimpinan wanita yang 

berhasil di zaman nabi dan juga telah disebutkan pula di dalam al-qur’an. 

Dijelaskan bahwa pernah ada sosok perempuan yakni ratu Bilqis yang luar 

biasa memimpin rakyatnya dengan cara yang sangat menarik dan layak untuk 

dicontoh. Penelitian ini merupakan kualitatif yang menggunakan metode 

analisis deskriptif karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka (Library 
research), dengan mempelajari, menggambarkan dan menganalisis dari 

berbagai informasi yang bersumber pada buku-buku dan kitab-kitab tafsir 

yang ada. Karakteristik Bilqis dalam memimpin begitu sesuai jika 

diaplikasikan oleh para pemimpin dunia di saat ini. Karena model 

kepemimpinan yang demokratis, selalu melibatkan bawahannya dalam hal 

apapun terutama ketika memutuskan suatu perkara. Ratu Bilqis dapat 

memimpin dengan menghargai setiap anggota dan petinggi kerajaannya, baik 

dalam berpendapat ataupun bertindak. 

 

Kata Kunci : model kepemimpinan, ratu Bilqis, al-qur’an. 

 

Abstact 

 

Leadership is an important aspect of Islam that exist for a long time, from the 

time of the Prophet until the present day. Success in terms of Islamic 

leadership can be obtained trough the capabilities of these leaders. Their 

contribution to lead makes the prospective leaders afterwards oriented to the 

ways and models of the leaders in charge of their followers. Departing from 

this point, which is the difference in the way leaders lead their subordinates 

followers, it needs to be examined as to what kind of leadership model is good 

to apply. This research is qualitative research with a descriptive analysis 

method by studying, describing and analyzing the data from various 

information sourced from the book an interprentive book available in the 

libraries and other documents. The data is collected by way of documentation. 

 This study intends to explore the model of successful  female leadership in 

the time of the Prophet and has also been mentioned in the Qur’an. It was 

explained that there was once a woman figure namely Bilqis Queen who was 
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extraordinary in leading her people in a very interesting way and deserves to 

be emulated. The characteristics of Bilqis in leading are relevant to be applied 

by the world leaders at this time, especially in Islam. The democratic way 

leadership model, always involves subordinates in any case, especially when 

deciding a case. Queen Bilqis can lead by respecting each member and higher-

ups of her kingdom, both in thinking and in action. 

 

Keywords: leadership model, queen Bilqis, qur’an 

1. PENDAHULUAN 

Pemimpin sangat menentukan perjalanan umatnya. Apabila suatu umat memiliki 

pemimpin yang cakap dan produktif maka dipastikan perjalanan umatnya akan 

mencapai titik keberhasilan. Sebaliknya, jika suatu umat dipimpin oleh 

pemimpin yang memiliki banyak kelemahan, maka dapat dipastikan umatnya 

akan mengalami kemunduran, bahkan kehancuran. Terdapat empat syarat 

menjadi khalifah atau pemimpin menurut Ibnu Khaldun, yang pertama adalah 

pengetahuan (al-‘ilm), yang kedua adalah keadilan (al-‘adalah), yang ketiga 

kemampuan, dan yang terakhir adalah kesehatan jasmani.
1
  

Pembicaraan mengenai perempuan memiliki pesona tersendiri yang tidak 

ada habisnya, bukan saja karena faktor fisik, tetapi juga disebabkan faktor psikis 

seorang perempuan yang selalu fenomenal. Karena itu, wajar jika pesan terakhir 

Rasulullah pada haji Wada>’ agar lelaki memperlakukan perempuan dengan baik, 

karena dalam diri mereka terdapat karakter yang jauh berbeda dengan laki-laki.
2
 

Thaba’thaba’i mengungkapkan kelebihan laki-laki disebabkan oleh akalnya saja 

mampu melahirkan jiwa-jiwa seperti keberanian, kekuatan, dan kemampuan 

dalam mengatasi kesulitan. Sebaliknya, perempuan lebih sensitif dan emosional.
3
 

Pada dasarnya Allah menciptakan manusia, baik laki-laki maupun 

perempuan, semata-mata bertujuan untuk menyembah kepada-Nya. Islam datang 

                                                             
1 Ibnu Khaldun, Al-Muqaddimah (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi), hlm. 191. 
2
 Fathurrosyid, “Ratu Balqis dalam Narasi Semiotika Al-Qur’an” Jurnal Palastren, Vol. 6 

no. 2, 2013. hlm. 246.  
3
 M. AI-Fatih Suryadilaga, Kepemimpinan  Perempuan  Sebagai  Imam  Shalat dalam  

Hamim Ilyas, Perempuan  Tertindas?  Kajian  Hadis  Misoginis (Yogyakarta:  TP, 2003), hlm. 

270. 
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membawa ajaran yang egaliter, persamaan, dan tanpa ada diskriminasi antara 

jenis kelamin yang berbeda, sehingga laki-laki tidak lebih tinggi dari perempuan.
4
 

Al-qur’an menyebut Ratu Bilqis sebagai pemimpin yang mulanya kafir, 

tetapi Ratu Bilqis yang dipuji keberhasilannya dalam memimpin itu pada 

akhirnya beriman di bawah bimbingan Nabi Sulaiman. Sebelum beriman, 

kepemimpinan Ratu Bilqis dapat dicontoh, kuat dan bermusyawarah, terlebih 

lagi setelah beriman bersama Nabi Sulaiman. Oleh karena itulah Islam 

memandang bahwa kepemimpinan memiliki posisi  yang strategis dalam 

terwujudnya masyarakat dalam  Baldatun tayyibatun wa robbun ghofur. 

Dikisahkan dalam al-Quran terdapat negeri yang disebut Baldatun tayyibatun wa 

robbun ghofur yakni negeri Saba’. Suatu kerajaan di Yaman, Arab Selatan pada 

abad VIII SM. Saba’ merupakan negeri yang subur, memiliki bendungan besar 

yang disebut Ma’rib, letaknya yang strategis menjadikan negeri ini menjadi 

tempat perdagangan internasional dan memiliki kekuatan militer yang tangguh.
 5
 

Negeri Saba’ terkenal dengan peradaban yang tinggi, salah satu 

penguasanya yakni ratu Bilqis.
6
 Bilqis dikaruniai kekayaan dan kerajaan yang 

megah dengan segala perlengkapan perangnya,
7
 yang hanya dimiliki oleh 

kerajaan-kerajaan besar. Tidak hanya memiliki tahta yang agung, Bilqis juga 

memiliki kecakapan dalam kepemimpinannya. Dikisahkan dalam surah an-Naml 

ratu Bilqis adalah pemimpin yang demokratis, cerdas, berwibawa dan 

memperhatikan kesejahteraan rakyat. 

Kisah kepemimpinan Bilqis dalam al-qur’an menunjukkan keberhasilan  

dalam memimpin yang terdapat dalam beberapa ayat khusus menceritakan kisah 

ratu Bilqis, sangat penting untuk kita cari langkah atau cara beliau memimpin 

pada saat itu. Diantaranya dapat dianalisis seperti apa model kepemimpinan ratu 

Bilqis tersebut. Kisah ini, meskipun menurut sebagian mufassir tidak berarti 

                                                             
4
 Erwati  Aziz,  Istri  Dalam  Perspektif  AI-Qur’an” dalam  Prof.  DR.  Nasruddin Baidan, 

Relasi  Gender dalam  Islam (Surakarta:  PSW  STAIN  Surakarta  Press,  2002), hlm. 26. 
5
 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 429. 

6
 Ibid. 

7
 Ahmad  Musthafa  Al-Maraghi, Tafsir  Al-Maraghi  (terj.), Jilid  19 (Semarang:  Toha  

Putra, 

1993), hlm.  229. 
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sebagai legitimasi terkait legalitas atau tidaknya perempuan sebagai pemimpin, 

tetapi yang pasti secara redaksional-empiris bahwa Al-qur’an 

mendokumentasikan tentang seorang perempuan yang eksis dalam wilayah 

aktivitas politik dan kekuasaan.
8
 

Al-qur’an memiliki banyak informasi karena Al-qur’an merupakan 

sumber syari’at Islam yang pertama, yang dapat diambil darinya berbagai macam 

pengetahuan dari kalamullah tersebut, berbeda dengan tafsir yang merupakan 

pemahaman manusia terhadap Al-qur’an. Al-qur’an bersifat mutlak 

kebenarannya berbeda dengan tafsir. Teks yang ada di dalam Al-qur’an itu statis, 

sedangkan tafsir kontesksnya sangat dinamis dan berkembang Al-qur’an adalah 

shalih li kulli zaman, adapun tafsir bisa jadi hanya berlaku dalam konteks yang 

dihadapi oleh mufassir dalam menafsirkan Al-qur’an. Tidak ada sosok manusia 

yang memiliki otoritas penuh dalam menentukan maksud Tuhan. Tidak sepakat 

dengan satu penafsiran bukan berarti tidak patuh dengan Al-qur’an. Sehingga 

dari judul saja dalam penelitian ini diakatakan model kepemimpinan Bilqis dalam 

Al-qur’an, bukan secara spesifik menurut tafsir salah satu ulama.  

Berdasarkan permasalahan di atas, maka menarik untuk dilakukan 

penelitian dengan judul‛MODEL KEPEMIMPINAN BILQIS DALAM AL-

QUR’AN‛. Dari Penelitian ini diharapkan dapat diketahui bagaimana kisah 

Bilqis dan model kepemimpinannya di dalam Al-qur’an dan diharapkan dari 

pembahasan ini mampu menambah wawasan keilmuan dalam bidang tafsir 

khususnya teori tentang model kepemimpinan perempuan dalam Al-qur’an 

sehingga bermanfaat bagi lembaga-lembaga dakwah, akademisi, dan kepada 

masyarakat luas. Serta menambah pengetahuan kita tentang cerita sebenarnya 

mengenai kisah dan model kepemimpinan Bilqis. Selain itu, memunculkan ide 

positif tentang model kepemimpinan yang baik, sebagai bahan kajian ilmiah di 

Fakultas Agama Islam, khususnya prodi Ilmu al-quran dan tafsir dan umumnya 

bagi siapa saja yang ingin mendalami ilmu al-quran dan tafsir. 

                                                             
8
 Fathurrosyid, Ratu Balqis dalam Narasi Semiotika Al-Qur’an,... hlm. 248. 
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Model Kepemimpinan merupakan Perilaku Pemimpin ketika 

mempengaruhi anggotanya terhadap pelaksanaan kerjanya. dimana satu orang 

yakni pimpinan mempengaruhi pihak lain untuk bekerja sama secara suka rela 

dalam usaha mengerjakan tugas-tugas yang berhubungan untuk mencapai hal 

yang diinginkan.
9
 Beberapa model kepemimpinan di antaranya : Model 

kepemimpinan yang paling tua yakni model otokratik. Dalam model 

kepemimpinan ini, pemimpin bertindak sebagai penguasa tunggal. Orang-orang 

yang dipimpin yang jumlahnya lebih banyak merupakan pihak yang dikuasai 

yang disebut bawahan. Pemimpin memandang dirinya lebih dalam segala hal 

dibandingkan bawahannya.
10

 

Model Militeristik adalah model kepemimpinan yang memimpin dengan 

menggerakkan bawahan, sering menggunakan cara perintah. Bergantung pada 

pangkat/jabatan, senang kepada formalitas yang berlebihan, menuntut disiplin 

yang tinggi dan kaku pada bawahan, dan sebagainya. Bersifat terlalu melindungi 

(overprotektif), menganggap bawahan sebagai manusia yang tidak dewasa, 

jarang memberi kesempatan kepada bawahan untuk mengambil keputusan, 

hampir tidak memberi kesempatan kepada bawahan untuk berinisiatif sendiri 

merupakan ciri model kepemimpinan Paternalistis. 

Model Kepemimpinan bebas  merupakan tipe yang bekerja tanpa rencana, 

karena ia berpendapat bahwa suatu rencana akan mengekang kebebasan 

bawahannya. Oleh karena itu, bimbinganpun tidak diberikan kepada mereka. 

Model kepemimpinan kharismatik adalah model yang tidak bisa dibuat-buat. 

Kharismatik ini adalah daya tarik dari seseorang , aura yang terpancar dari dalam 

dari diri seorang pemimpin tersebut. 

Model kepemimpinan demokratis mengarahkan bawahannya untuk 

bekerja mencapai tujuan bersama. Semua keputusan diambil melalui musyawarah 

dan mufakat serta harus ditaati. Pemimpin menghormati dan menghargai 

pendapat bawahan dan memberi kesempatan untuk mengembangkan inisiatif dan 

                                                             
9
 Fattah, Nanang, Landasan Manajemen Pendidikan (Bandung:  PT. Remaja Rosdakarya,  

2013), hlm. 88. 
10

 Ibid 
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daya kreatif. Dan masih banyak model kepemimpinan lain yang banyak 

diterapkan oleh para pemimpin di dunia. 

Beberapa penulis telah membahas bagaimana model kepemimpinan 

wanita seperti contoh model kepemimpinan ratu Bilqis di zaman nabi Sulaiman, 

namun belum membahas secara khusus seperti apakah model kepemimpinan 

Bilqis tersebut, di antara pembahasan yang meneliti hal mengenai kepemimpinan 

wanita ialah penelitian milik Samsul Zakaria
11

 dan Zulfikri
12

 yang menggunakan 

model penelitian studi komparatif. 

Penelitian lain juga dilakukan oleh Abdurrahman
13

 yang memfokuskan 

penelitiannya dalam istinbath ahkam siyasah pada kisah Bilqis, dan model 

penelitian lain, yang menggunakan model penelitian Narasi Semiotik adalah 

penelitian dari Fathurrosyid
14

 dan milik Nurbaiti.
15

 

Sejauh ini belum ada satupun tulisan yang membahas secara khusus 

model kepemimpinan Bilqis, maka penelitian ini akan membahas model 

kepemimpinan perempuan dengan mengkaji kisah Bilqis dalam al-qur’an. 

2. METODE 

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif, yang 

dikumpulkan dari literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan 

Penelitian ini berbentuk studi kepustakaan (library research). Adapun pendekatan 

yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan Psikologi. Untuk 

menjawab persoalan yang akan muncul pada penelitian ini, maka digunakan 

metode analisis deskriptif.
16

 

 

                                                             
11Samsul Zakaria, “Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi 

komparatif antara pemikiran KH. Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia)”, Jurnal 

Khazanah, Vol. 6 no.1, 2013, 63-97.   
12

Zulfikri, Konsep Kepemimpinan Perempuan(Studi Komparasi atas Penafsiran 

Nasaruddin Umar dan KH. Husein Muhammad) (Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin Studi Agama 

dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010). 
13

Abdurrahman, “Istinbath Ahkam Siyasah pada Kisah Bilqis dalam Al-Qur’an”, Jurnal 

Syariah dan Hukum, Vol. 3 no. 2, 2011, 177-183.  
14

Fathurrosyid,” Ratu Bilqis dalam Narasi Semiotika Al-Qur’an”, Jurnal Palastren, Vol. 6 

no. 2, 2013. 
15

Nurbaiti, Kepemimpinan Perempuan dalam Al-Qur’an(Analisis Semiotika terhadap kisah 

Ratu Bilqis) (Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, IAIN LANGSA, 2017). 
16

Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 126. 
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menyetujuinya.
17

  

Inti dari episode ini adalah menceritakan bahwa ratu Bilqis itu pemimpin 

yang demokratis, terbukti dengan klausa pada ayat ‚ma kuntu qathi‘atan amran 

hatta tashhadun‛, pernyataan ini menyampaikan bahwa setiap persoalan yang 

terkait kenegaraan, akan selalu dirundingkan oleh ratu Bilqis bersama dengan 

para pejabatnya, dan ini termasuk dari salah satu ciri pemimpin demokratis, 

yakni selalu melibatkan bawahan setiap mengambil keputusan. 

3.2. Episode respon untuk surat yang diberikan Sulaiman 

Dijelaskan dalam Al-Qur’an dengan ayat ‚qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu 

ba’sin syadid‛ merupakan respon dari pejabat kerajaan Saba’ ketika diajak 

bermusyawarah dengan Ratu Bilqis. Dan timbul dua pendapat sesuai dengan ayat 

yang dijelaskan dalam Al-Qur’an tersebut. Argumentasi para pejabat tersebut di 

antaranya yakni memilih melancarkan agresi perang lantaran kekuatan fisik dan 

keberanian yang mereka miliki, hal ini ditandai dengan klausa ‚ulu quwwatin wa  

ulu ba’sin syadidin‛.  

Keputusan yang diberikan ratu Bilqis adalah keputusan yang selalu cerdas 

dan penuh pertimbangan. Ratu Bilqis selalu mementingkan keselamatan rakyat 

dan tidak ingin rakyatnya menjadi korban peperangan jika mereka melawan Nabi 

Sulaiman, sosok pemimpin wanita yang cinta damai dan tidak menyukai 

kekerasan. 

                                                             
17

 Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Qur’an VIII. Terj. As’ad Yasin, dkk (Jakarta: Gema 

Insani Press, 2000), hlm. 398. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Beberapa episode mengenai kisah Ratu Bilqis, di antaranya: 

3.1. Episode ketika Bilqis mendapat surat dari Sulaiman 

Bilqis mendapat kiriman surat dari Nabi Sulaiman. Disebutkan dalam QS. An-

Naml (27): 32, ratu itu membuka isi surat itu kepada pembesar-pembesarnya dari 

bangsanya. Kemudian mulai membahas dengan bermusyawarah bersama dan dia 

mempermaklumkan bahwa dia tidak akan memutuskan apa-apa sebelum 

musyawarah mengambil keputusan yang memuaskan mereka dan mereka 
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Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mau mendengarkan suara 

rakyatnya. Dikisahkan ketika Ratu Bilqis menerima surat dari nabi Sulaiman, 

lantas ia kumpulkan para pembesarnya untuk meminta pendapat dalam 

musyawarah. ‚Bilqis berkata:  

Hai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku ini, aku tidak 

pernah memutuskan suatu persoalan sebelum kalian berada dimajelisku.‛
18

 

Beliau tidak pernah memutuskan suatu perkara sebelum mendengar terlebih 

dahulu pendapat dari para pembesar kerajaannya, terlepas dari baik atau tidaknya 

pendapat yang akan dikemukakan oleh pembesar kerajaan Saba’, ratu tetap akan 

mendengarnya. Hal tersebut merupakan pernyataan tulus yang keluar dari 

seorang pemimpin perempuan bernama Bilqis. Dalam pernyataannya tersebut, ia 

menyampaikan bahwa setiap persoalan yang terkait dengan kenegaraan, selalu 

dirunding bersama pejabatnya dalam majelis musyawarah.  

Musyawarah merupakan esensi ajaran Islam yang wajib diterapkan dalam 

kehidupan sosial umat Islam. Oleh Islam tradisi ini dipertahankan karena syura 

merupakan tuntutan abadi dari kodrat manusia sebagai mahluk sosial.
19

 

Walaupun ratu Bilqis masih kafir, namun ia telah dapat menanamkan 

pemerintahan yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Islam. 

Pernyataan ratu Bilqis merupakan simbol pernyataan seorang pemimpin 

yang demokratis. Sebab kepemimpinan yang demokratis adalah sebuah model 

kepemimpinan yang mana pemimpinnya berusaha untuk melakukan sinkronisasi 

antara kepentingan dan tujuan organisasi dengan kepentingan dan  tujuan orang 

yang dipimpinnya. Karakteristik pemimpin ini lebih bersifat inklusif dan aspiratif 

serta selalu mengutamakan musyawarah.
20

 Pelaksanaan musyawarah bagi 

kehidupan manusia lebih dari sekedar kepentingan politik suatu kelompok 

                                                             
18

 QS.Al-Naml: 32. 
19

 Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Masalah Kenegaraan (Jakarta: Mizan, 1995), hlm. 

203. 
20

 Abdul  Mustaqim, Studi  Kepemimpinan  Islam:  Telaah  Normatif  &  Historis  

(Semarang: Putra Mediatama Press, 2008), hlm. 13. 
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maupun negara, karena ia merupakan karakter mendasar bagi kelompok 

masyarakat secara keseluruhan.
21

 

Melalui musyawarah setiap masalah yang menyangkut kepentingan umum 

dapat ditemukan dengan satu jalan keluar yang sebaik-baiknya setelah semua 

pihak mengungkapkan pendapatnya kemudian pemimpin berkuasa memutuskan 

melalui pertimbangan-pertimbangan bijaksana untuk kepentingan bersama. 

Seperti itulah cara yang dilakukan Ratu Bilqis dalam memimpin kerajaan Saba’. 

Sikap musyawarah ini sesuai dengan sejumlah studi yang memperlihatkan 

bahwa perempuan dalam kepemimpinan cenderung lebih demokratik, mereka 

mendorong partisipasi, berbagi kekuasaan dan informasi, mencoba untuk 

meningkatkan kemanfaatan bagi pengikutnya, cenderung memimpin melalui 

pelibatan atau pemberdayaan bawahannya.
22

 

Termasuk dari sifat ratu Bilqis dalam memimpin , bahwa beliau merupakan 

pemimpin yang cerdas. Kecerdasan ratu  Bilqis tergambar tatkala ia memberikan 

pertimbangan kepada para pembesarnya saat menanggapi surat dari nabi 

Sulaiman. Para pembesar kerajaan ingin melakukan perang dan perlawanan 

terhadap nabi Sulaiman, namun ratu lebih mengetahui akibat yang akan terjadi 

apabila mereka berperang. Ratu Bilqis mengatakan bahwa ‚Sesungguhnya Raja-

raja apabila menaklukkan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya, dan 

menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina; dan demikian yang akan mereka 

perbuat.‛
23

 Ucapan tentang raja-raja adalah berdasarkan pengalaman sejarah 

masa lampau. Biasanya mereka membunuh atau menawan  dan mengusir para 

pembesar kerajaan atau pemerintahan yang mereka kalahkan, dengan demikian 

mereka menghina dan mempermalukannya.
24

 

3.3. Episode ketika Bilqis mendatangi kerajaan Sulaiman 

Bergegaslah sang utusan kembali ke Saba’ dengan membawa hadiah-hadiah 

mereka. Ia mengabarkan kejadian tersebut kepada Bilqis. Bilqis pun berkata,  

                                                             
21

 Muhammad Hanafi, “Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia”, Jurnal 

Cita Hukum. Vol.I no.2 (Desember, 2013), hlm. 230. 
22

 Sudaryono, Leadership Teori dan Praktek Kepemimpinan (Jakarta: Lentera Ilmu 

Cendikia, 2014), hlm. 144. 
23

 QS.Al-Naml: 34. 
24

M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah,,,hlm. 440.  
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‚Aku sudah mengetahui bahwa ia bukanlah raja. Kita tidak memiliki 

kekuatan untuk memerangi seorang nabi Allah.‛ Bilqis juga berkata, 

‚Tidak ada gunanya kita bersikap bangga dan angkuh di hadapannya.‛ 

Mengetahui berita kedatangan Bilqis, Sulaiman pun berbahagia. Sulaiman 

adalah nabi dan raja yang sangat berwibawa. Apabila ia tidak memulai suatu 

pembicaraan, kaumnya tidak akan mengganggunya. Pada suatu hari ia melihat 

kepulan debu di kejauhan. Ia bertanya,  

‚Siapa ini (yang datang)?‛ Mereka pun menjawab, ‚Bilqis, wahai Nabi!‛ 

Kecerdasan ratu Bilqis diuji oleh nabi Sulaiman tatkala singgasana 

kerajaan ratu dipindah ke kerajaan nabi Sulaiman. Ketika ratu Bilqis sampai di 

kerajaan nabi Sulaiman, nabi Sulaiman bertanya kepada ratu ‚serupa inikah 

singgasanamu?‛
25

 Sesungguhnya singgasana yang berada di kerajaan Sulaiman 

itu benar singgasana ratu Bilqis, namun bagaimana mungkin singgasana yang 

dijaga dengan pintu tertutup dan dijaga dengan ketat oleh pengawal-

pengawalnya dapat berada di kerajaan Sulaiman. 

Ratu Bilqis menjawab pertanyaan nabi Sulaiman dengan sangat berhati-

hati, karena pertanyaan nabi Sulaiman mengundang jawaban ‚ya‛ atau ‚tidak‛, 

dan tentu saja tidak mempunyai efek tekanan tersendiri pada psikologis. Jawaban 

yang diberikan sang ratu sangatlah tepat, ‚Dia menjawab, Seakan-akan 

singgasana ini singgasanaku,‛ dia tidak menampik dan tidak menetapkan.
26

Hal 

ini menunjukkan begitu cerdasnya sang ratu menanggapi pertanyaan nabi 

Sulaiman. 

Kebanyakan berita yang ada di kitab-kitab tafsir tentang Bilqis bintu 

Syarahil bersifat israiliyyat (berasal dari Bani Israil) yang kita disyariatkan untuk 

tawaqquf menyikapinya. Namun, ada banyak pelajaran yang bisa diambil dari 

ayat-ayat an-Naml tentangnya. 

Bilqis ialah pemimpin yang lebih mengutamakan keselamatan dan 

kesejahteraan rakyat. Ratu yang menyukai perdamaian karena ia mengetahui 

                                                             
25

 QS.Al-Naml: 42. 
26

 Sayyid Quthb, Tafsir fi Zhilalil-Qur’an Jilid 8, Terj. As’ad Yasin (Jakarta: Gema 

Insani, 2004), hlm. 402. 
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dampak peperangan yang akan menghancurkan rakyatnya, maka ia memilih 

untuk mengirimkan hadiah sebagai balasan atas surat yang diberikan Sulaiman. 

Kebijakan ini, selain mengacu pada strategi politik yang anggun, juga 

mencerminkan kepribadian perempuan yang tidak menyukai peperangan, 

anarkisme, dan lebih memilih cara halus sebelum menggelar kekuatan senjata.
27

\ 

Beberapa orang menafsirkan keputusan Ratu Bilqis yang cenderung 

memilih untuk mengirimkan hadiah dari pada memperlihatkan kekuatan yang 

kasar, sebagai politik feminis. Nur Jannah Ismail memandang Ratu Bilqis 

memiliki pengetahuan politik damai sekaligus pengetahuan spiritual mengenai 

pesan unik nabi Sulaiman, hal itu menunjukkan bahwa ia memiliki kemampuan 

independen untuk memerintah secara bijaksana.
28

 

Perlu ditegaskan bahwa mustahil al-Qur’an menukilkan kisah Ratu Bilqis 

sebagai ratu (pemimpin) yang kuat dan senang bermusyawarah, yang patut ditiru 

andaikata memang pemimpin perempuan itu haram. al-Qur’an, menyebut ratu 

Bilqis sebagai pemimpin yang mulanya fujur dan kafir, tetapi Ratu Bilqis yang 

dipuji keberhasilannya dalam memimpin itu pada akhirnya beriman di bawah 

bimbingan Nabi Sulaiman. Sebelum beriman saja, kepemimpinan ratu Bilqis 

disebut al-Qur’an dapat dicontoh, kuat dan bermusyawarah, apalagi setelah 

beriman bersama Nabi Sulaiman. 

Kisah merupakan sarana yang efisien yang dimanfaatkan oleh al-Qur’an 

untuk mewujudkan orientasi dan tujuan-tujuannya secara keseluruhan. 

Karenanya kita dapati al-Qur’an memanfaatkan kisah untuk menegaskan wahyu 

dan risalah, keEsaan Allah, menyatukan agama-agama dalam pilar Tauhid, 

pemberi kabar gembira dan ancaman, fenomena-fenomena kuasa illahi, akibat 

dari kebaikan, keburukan, sabar, takut, syukur dan lainnya.
29

 

Banyak dalih yang dikemukakan oleh para penentang hak perempuan, baik 

dengan penafsiran ayat al-Qur’an dan hadis Nabi maupun dengan menunjuk 

                                                             
27

 Asgar Ali Engineer, Perempuan dalam Pasungan, Terj. Agus Nuryanto (Jogjakarta: 

LkiS, 2003), hlm. 77. 
28

 Ismail Nurjannah, Perempuan dalam pasungan (Yogyakarta: LKIS, 2003), hlm. 77. 
29

 Muhammad Hadi Ma’rifat, Kisah-kisah Al-Qur’an; antara fakta dan metafora, terj. 

Azam Bahtiar (t.k.:Citra Anggota IKPI, 2013), hlm, 39. 
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beberapa hal yang berkaitan dengan perempuan yang mereka nilai sebagai 

kelemahan yang menghalangi mereka menyandang hak tersebut. Ada juga yang 

menunjuk beberapa kondisi atau sifat perempuan yang mereka nilai sebagai 

kelemahan, misalnya bahwa perempuan mengalami menstruasi,nifas, 

mengandung, melahirkan, dan menyusui sehingga dianggap sebagai kendala 

dalam melakukan aktivitas, apalagi yang berkaitan dengan masyarakat dan 

negara.
30

 

Dijelaskan pada episode tentang penjelasan bahwa ratu Bilqis adalah 

seorang ratu yang feminis. Pertama-tama ia tidak menyerah begitu saja. Kejutan 

tentang kerajaannya yang berada di depan mata berlalu, dia tetap tegar. Namun 

saat kejutan kedua (ketika melihat pemandangan yang sangat menakjubkan dia 

silau dan merasa dengan  watak  kewanitaannya bahwa persiapan kejutan 

untuknya ini menunjukkan akan perhatian laki-laki terhadapnya. Akhirnya dia 

pun melemparkan senjata dan melemparkan jiwa dan raganya kepada lelaki yang 

mampu menaklukkannya serta mampu menunjukkan perhatian terhadapnya, 

setelah hilang kekhawatiran dan keraguan yang memang sudah menjadi watak 

wanita sejak Hawa.
31

 

Kepemimpinan dalam konteks ini erat kaitannya dengan politik, dan 

perempuan memiliki hak politik yang sama dengan laki-laki. Hak politik 

perempuan mencakup hak untuk berpendapat, untuk menjadi anggota lembaga 

perwakilan, dan untuk memperoleh kekuasaan yang benar atas sesuatu, seperti 

memimpin lembaga formal, organisasi, partai dan negara.
32

 

Al-Qur’an tidak menyebutkan bahwa perempuan tidak cocok memimpin, 

kisah ratu Bilqis justru menggambarkan model kepemimpinan perempuan dalam 

ranah politik. Al-Qur’an secara eksplisit menggambarkan perempuan yang 

menjabat kepala pemerintahan negeri Saba’ sebagai pemimpin yang sah yang 

membawa kehidupan adil dan makmur bagi rakyatnya. 

                                                             
30

 M. Quraish Shihab, Perempuan (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 344-345. 
31

 Sayyid Quthb, Tashwir al-Fanni fi Al-Qur’an  (Kairo: Dar al-Syuruq, 2002), hlm. 164. 
32

 Zaitunah Subhan, Perempuan Dan Politik dalam Islam (Yogyakarta: LKIS, 2006), hlm. 

39. 
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Singgasana Bilqis sebagai lambang supremasi kewibawaan sebuah negeri 

dan baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, simbol ideal sebuah negeri. Baldatun 

tayyibatun wa rabbun ghafur ternyata tidak hanya terdapat di negeri-negeri yang 

secara formal mencantumkan Islam sebagai dasar konstitusi, tetapi juga di 

sebuah bangsa dan negeri yang secara substansial menerapkan prinsip-prinsip 

universal Islam. Prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam adalah sebagai 

berikut; prinsip keadilan (al-‘adalah), kejujuran dan tanggung jawab (al-amanah), 

kebebasan (al-hurriyah), persamaan (al-musawah), persaudaraan (al-ukhuwah), 

kemajemukan (al-ta’adudiyah), musyawarah (al-syura’), kedamaian (al-silm), dan 

kontrol sosial (amar ma’ruf nahi munkar).33
 

Rincian sifat dan model kepemimpinan ratu Bilqis ketika mememimpin 

rakyatnya: 

Tabel 1. Sifat dan model kepemimpinan ratu Bilqis 

No Kriteria Pemimpin Demokratis Contoh Kondisi 

1.  Menghargai karakteristik dan 

kemampuan (pendapat) yang 

dimiliki oleh setiap anggota 

organisasi. 

 

Ketika terjadi perbedaan pendapat 

antar pejabat negerinya saat 

memutuskan respon dari surat 

Sulaiman. Yakni adanya pendapat 

yang menyatakan lebih baik 

menghadapi ancaman dari Sulaiman 

dengan peperangan dan pendapat 

lainnya menyebutkan lebih baik 

berdamai. 

2. Selalu melibatkan bawahan 

dalam mengambil keputusan 

(musyawarah) 

1. Saat mengungkapkan pendapat 

tentang apa yang beliau pikirkan, 

yakni bagaimana cara merespon 

surat yang dikirim Sulaiman. Bilqis 

meminta pertimbangan para 

petinggi negaranya dengan 

mengumpulkan mereka terlebih 

dahulu. 

2. Ketika akan memutuskan 

memberi hadiah kepada Sulaiman 

dan mengirim utusan untuk 

mengantarkannya. 

3. Bermusyawarah saat hendak 

                                                             
33

 Hadari Nawawi, Kepemimpinan Menurut Islam (Yogyakarta: Gadjah Mada University 

Press, 1993), hlm. 97. 
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mendatangi kerajaan Sulaiman, 

Bilqis meminta pertimbangan 

bagaimana sebaiknya saat datang 

berkunjung ke singgasana 

Sulaiman. 

3. Melakukan sinkronisasi antara 

kepentingan dan tujuan 

organisasi dengan kepentingan 

dan  tujuan orang yang 

dipimpinnya, memberikan 

gambaran yang efisien kepada 

bawahannya. 

1. Pada episode ketika Bilqis rela 

bersama para pengikutnya 

meninggalkan apa yang 

diyakininya selama ini yakni 

menyembah matahari, sekaligus 

beriman kepada Nabi Sulaiman 

dan Allah subhanahu wa ta’ala. 

2. Saat memerintahkan pengikut 

serta para anggota kerajaan 

untuk menjaga singgasana Bilqis 

saat ditinggal berkunjung ke 

Sulaiman. 

Berdasarkan analisis di atas, dapat diketahui bahwa model kepemimpinan 

ratu Bilqis adalah model kepemimpinan yang demokratis. Berkaitan dengan 

hal ini Bilqis tidak bersikap otoriter, mempertimbangkan pendapat orang lain 

dengan memberikan kesempatan kepada pemuka kerajaan untuk memberikan 

pendapat, menganut prinsip musyawarah untuk mendapat hasil mufakat. Dan 

cara inilah yang telah ditempuh dan diajarkan oleh Islam. 

4. PENUTUP 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa 

Islam mensejajarkan kedudukan antara pria dan wanita, timbul dan mengakar 

budaya dalam lingkungan masyarakat diskriminasi terhadap kepemimpinan 

wanita. Hal tersebut dapat terbantahkan dengan adanya kisah tentang Ratu 

Bilqis yang menggunakan berbagai macam model dalam kepemimpinannya, dan 

dari semua model yang beliau terapkan terbukti sukses. 

Bilqis adalah seorang pemimpin wanita, namun memiliki kemampuan 

memimpin yang sangat luar biasa dalam wilayah kepemimpinannya, sangat 

disayangkan jika kemampuan seperti itu harus terabaikan hanya karena 
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diskriminasi kultural yang ada pada masyarakat. Dapat kita jadikan tolok ukur 

dalam memimpin organisasi ataupun suatu lembaga, dengan menyimpulkan dari 

penelitian ini bahwa Ratu Bilqis berhasil menjadi pemimpin yang 

mengaplikasikan berbagai macam model kepemimpinan, dan dari semua model 

tersebut dapat disimpulkan bahwa beliau termasuk pemimpin yang menggunakan 

model kepemimpinan yang demokratis. 

Ciri kepemimpinan ratu Bilqis yang demokratis: menghargai karakteristik 

dan kemampuan yang dimiliki oleh setiap anggota kerajaannya. Ia juga selalu 

melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan, serta memberikan gambaran 

dan bimbingan yang efisien tentang tugas yang akan diberikan kepada 

bawahannya, melakukan sinkronisasi antara kepentingan dan tujuan organisasi 

dengan kepentingan dan  tujuan orang yang dipimpinnya, dan lain sebagainya. 
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