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Umar bin al Khattab RA dalam sirah Islam dikenal sebagai sosok yang 

pemberani dan seorang mujtahid yang banyak mengeluarkan fatwa. Dia juga 
seorang khalifah yang kharismatik. Sebagai seorang khalifah, sudah barang tentu 
beliau adalah pemimpin atau leader. Leadership atau kepemimpinan adalah 
kemampuan seseorang untuk bisa mempengaruhi orang lain untuk mencapai 
tujuan bersama. Kemampuan untuk mempengaruhi inilah yang menjadi pangkal 
utama dan pertama penyebab daripada kegiatan, proses atau kesediaan untuk 
merubah pandangan atau sikap kelompok orang-orang, baik dalam hubungan 
organisasi formal maupun nonformal. 

Sosok pribadi Umar adalah sosok yang penuh tanggung jawab. Ini terbukti 
ketika Abu Bakar membaiatnya untuk jadi khalifah, sebenarnya Umar merasa 
keberatan karena sadar akan resiko yang akan dipikulnya. Namun karena rasa 
tanggung jawabnya terhadap umat dan agama Islam, akhirnya beliau bersedia 
menjadi khalifah. Umar juga seorang pemimpin yang humanis. Beliau telah 
mengharamkan bagi dirinya kesenangan-kesenangan sebagai seorang khalifah 
karena sikap empatinya terhadap rakyatnya. Di samping itu, belau juga seorang 
pemimpin yang futuristik, mempunyai ketajaman pandangan jauh ke masa depan, 
pemimpin yang demokratis, dan pemimpin yang mempunyai kemampuan prima 
dalam berkomunikasi dengan massa. Sebagai khalifah beliau juga mempunyai 
kesempatan untuk melakukan dakwah struktural melalui kebijakan-kebijakan 
politik yang dijalankannya. 

Dengan berbagai kemampuan yang dimiliki Umar sebagai khalifah, tidak 
menjamin Umar tidak menghadapi masalah dalam kepemimpinanya, khususnya 
dalam dakwah Islamnya. Penelitian ini berusaha menganalisa tipe atau gaya 
kepemimpinan Umar dalam mengembangkan dakwah Islam, hubungan kausalitas 
antara kondisi sosiokultural masyarakat Arab dengan bentuk kepemimpinan Umar 
serta bagaimana efektifitas dakwah khalifah Umar terhadap kemajuan Islam. 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). 
Penyajian data dilakukan secara deskriptif analitik, dan analisa data dilakukan 
dengan pendekatan  kualitatif. 
 

Kata kunci: Umar bin Khattab RA, kepemimpinan Islam, dakwah 
struktural.  
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