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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A.  Kepimpinan Spiritual di Lembaga Pendidikan 

1.        Kajian Terdahulu 

Kepimpinan spiritual di lembaga pendidikan merupakan bentuk kepimpinan yang 

mendahulukan nilai-nilai spiritual di dalam membawa lembaga pendidikan kepada keefektifan. 

Beberapa kajian yang telah dilakukan ke atas lembaga organisasi berdasarkan kepimpinan 

spiritual menunjukkan hasil yang positif terhadap keefektifan melalui budaya kerja dan  hasil 

organisasi melalui semangat spiritual yang tinggi.  

Penelitian tentang kepemimpinan spiritual sebagai model yang efektif bagi lembaga 

pendidikan yang dilakukan oleh Karen Rezach di dalam disertasi bertajuk Spiritual Leadership 

As A Model of Effective Leadership Independent Schools. Kajian ini bertujuan untuk 

mendefinisikan dan mengkategorikan model spiritual leadership sebagai model bagi sekolah 

yang efektif. Kajian melalui survey dilakukan ke atas 167 ketua sekolah atau pemimpin sekolah 

untuk menentukan cara di mana kerohanian pemimpin memberitahu keputusan dan amalan 

yang berkaitan bidang-bidang kepemimpinan pendidikan, wawasan dan sumber manusia / 

pembangunan komunitas.  Karen menemukan bahwa model kepemimpinan spiritual 

merupakan “process driven”. Menurut hasil kajian beliau, kepemimpinan lembaga pendidikan 

mengharungi cabaran kepemimpinan sehingga mampu memberi perubahan kepada kehidupan 

pelajar sekolah disamping memanej kehidupan profesional.  

Penelitian tentang keefektifan kepemimpinan spiritual di dalam lembaga enterpreneur 

yang dilakukan oleh Godwin K. D. Ahlijah (2010) di dalam disertasi  bertajuk Exploring the 

Effectiveness of Spiritual Leadership in Entrepreneurial Firms in Ghana. Kajian beliau adalah 

berkenaan aplikasi nilai dan prinsip di dalam tempat pekerjaan. Organisasi keusahawanan yang 
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dipilih untuk kajian beliau telah beroperasi selama sekurang-kurangnya 5 tahun untuk 

memastikan bahwa organisasi mempunyai bukti yang cukup mengenai kesan gaya 

kepemimpinan pada keberkesanannya. Sepuluh tema muncul daripada analisis yang 

menerangkan keberkesanan kepemimpinan spiritual di firma keusahawanan. Hasil kajian 

menunjukkan spiritual leadership di dalam orang-orang Muslim dan Kristian lebih efektif dari 

orang-orang Animis dan pemimpin yang tidak memiliki sifat spiritual.  

Penelitian tentang kepemimpinan spiritual yang dilakukan oleh Borger (2007) di dalam  

disertasi bertajuk Spiritual Leadership Among Community College Leaders The Next Evolution 

of Transformational Leadership. Kajian ini bertujuan mengkaji bagaimana “spiritual 

leadership framework” sesuai dengan nilai otentik yang berlaku di kolej. Kaedah kualitatif 

telah digunakan untuk mengkaji pengalaman kepemimpinan enam pemimpin kolej komunitas. 

Kajian ini mendapati bahwa terdapat framework kepemimpinan spiritual yang boleh di 

definisikan yang menyokong kepada kepemimpinan yang efektif; kepemimpinan seharusnya 

memahami dan menghidupkan nilai spiritual dan menerapkan di dalam cara kepemimpinan 

untuk menghadapi situasi kompleks.  

Penelitian tentang impak dari kepemimpinan spiritual ke atas organisasi di dalam 

Department polis di Pakistan yang dilakukan oleh Amara Arsyad & Abdus Sattar Abbasi 

(2014) di dalam jurnal mereka yang berjudul, Impact of Spiritual Leadership on Organisational 

Outcomes in Police Department of Pakistan: M oderating Role of Psychological Ownership.  

Lima daerah daripada lapan daerah jenayah dari Punjab telah dipilih untuk  melalui 

persampelan dan semua kakitangan balai polis terpilih telah dijadikan sampel pada kajian ini.  

Sebagai instrumen penelitian, data dikumpulkan pada 7 mata soal selidik (skala Likert) terdiri 

dari soalan untuk mengukur dimensi kepemimpinan spiritual (vision, hope / faith, dan altruistic  

love), spiritual well-being (calling, membership) dan organisational outcome (commitment and 

productivity).  Kajian ini menyimpulkan bahwa sifat-sifat seperti visi yang jelas, cinta altruistis,  
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harapan (hope) dan keyakinan (faith) mempunyai keupayaan untuk meningkatkan komitmen 

dan produktivitas anggota polis Pakistan. Didapati bahwa visi yang jelas menyediakan hala  

tuju dan motivasi serta budaya organisasi yang berasaskan nilai-nilai amanah, kesetiaan, 

integritas, penjagaan dan keprihatinan. Ini semua mewujudkan rasa kebahgiaan spiritual dalam 

pekerja. Jika jabatan polis boleh mengambil langkah-langkah untuk kebahgiaan spiritual 

tenaga kerja, ia adalah kemungkinan besar bahwa mereka akan lebih komited dan produktif 

bagi organisasi mereka.  

Penelitian tentang kaitan spiritualitas dan kepemimpinan sekolah publik oleh Sally Beth 

Lyon (2004) dalam disertasi bertajuk Spirituality And Public School Leadership. Melalui 

kaedah kualitatif, Sally menjalankan kajian kasus dua pengetua, untuk mengetahui bagaimana 

spiritualitas membentuk kepemimpinan mereka. Melalui wawancara ke atas pengetua dan 

pekerja, analisis dokumen dan observasi lapangan, Sally meminta keterangan mengenai empat 

tema kepemimpinan spiritual. Data  dikodkan untuk kata-kata, frasa, atau membina ciri 

daripada empat tema, dan dihuraikan dalam bentuk jadual dan naratif. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa empat tema kepemimpinan spiritual terbukti dalam tingkah laku dan 

pembawaan kepemimpinan kedua-dua pengetua, selaras dengan konteks dan keadaan di mana 

setiap seorang daripada mereka berada. Sally membuat kesimpulan bahwa kepemimpinan 

spiritual memberikan energy dan synergi yang diperlukan untuk memotivasi pekerja serta 

memenuhi tuntutan di dalam konteks akauntabiliti dan external control.  

Penelitian tentang pemimpin spiritual dilakukan oleh Tobroni (2010) dalam buku beliau 

berjudul The Spiritual Leadership – Pengefektifan Organisasi Nobel Industry Melalui Prinsip-

Prinsp Spiritual Etis. Tobroni mendatangkan literatur pemimpin  spiritual bernuansa Agama 

yang mana dengan dorongan spiritual imaniyah dan tauhid, mendorong spiritual leader untuk 

mengemban tugas pemimpin dengan berani dan berkarisma. Tobroni melakukan penelitian 

terhadap beberapa pemimpin spiritual di beberapa bentuk organisasi industri Nobel yang telah 
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berhasil melahirkan organisasi yang efektif. Melalui pendekatan wawancara dan observasi,  

hasil penelitian beliau menunjukkan bahawa mereka memiliki ciri-ciri pemimpin spiritual; dan 

cara  penerapan nilai spiritual di dalam lembaga mereka.  

Beberapa kajian mengenai Kepemimpinan Spiritual mendapatkan kesan positif kepada 

organisasi dalam bentuk kepuasan kerja (Juwaizi & Izah, 2011), keberkesanan pekerja  

(Ahlijah, 2014), budaya berdasarkan cinta altruistis (Fry, 2013; Amara Arshad, 2014), 

komitmen pekerja (Mansor Norudin, 2013; Wiwiek, 2011; Zachary, 2015), pemilikan 

psikologi oleh pekerja (Amara Arsyad, 2014) dan pencegahan rasuah (Sharma, 2014).  

Kajian terdahulu telah menunjukkan perbedaan antara nilai spiritual bernuansa agama 

dan nilai spiritual universal. Namun bagaimana sintesis antara kedua ciri spiritual ini dapat 

digabungkan di dalam lembaga pendidikan Islam yang berhadapan dengan tanggungjawab 

agama (spiritual religus) terhadap Tuhan dan tanggungjawab etika dan moral (spiritual 

manusiawi) di dalam berhadapan dengan manusia dan alam. Pendekatan kerangka pemikiran 

atau model bagaimana yang seharusnya dijadikan sandaran di dalam melakukan penelitian 

spiritual leadership di dalam lembaga pendidikan Islam di Singapura? Persoalan ini merupakan 

kebaruan di dalam penelitian ini di dalam mencari ciri-ciri atau model yang bernuansa holistik 

dan sintesis yaitu nilai spiritual universal dan nilai spiritual berbasis agama.  

 

2.    Karakteristik Kepimpinan Spiritual di Lembaga  

a.        Spirit, Spiritualitas, Agama dan Kepemimpinan. 

Kepemimpinan spiritual memiliki fungsi yang besar di dalam konteks organisasi yaitu 

bermula dengan makna “spirit” itu sendiri yang memiliki pengertian yang mendalam berkenaan 

fungsi manusiawi. Secara dasar spirit merupakan sesuatu yang secara fitrah dimiliki manusia 

dan mempunyai kuasa dorongan kepada diri manusia untuk melakukan dan mencapai sesuatu 
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tujuan dalam hidup. Spirit juga memiliki kaitan dengan aspek manusiawi yang lain termasuk 

mental, fisikal dan emotional ke arah memajukan segenap aspek diri manusia.  

Menurut Arsyad dan Abbasi (2014), spirit adalah sebahagian daripada manusia yang 

tidak ketara atau tidak fizikal; ia adalah, tenaga penting yang merangsang atau tenaga dalam 

seorang manusia yang menentukan identiti dan prinsip. Ia memberi panduan kepada nilai-nilai 

kebijaksanaan dalaman dan hubungan dengan manusia la in (Arsyad & Abbasi 2014). Tobroni 

(2010) dan Imam (2012) mengatakan bahwa istilah “spiritual” merupakan inti dari manusia. 

Ciri spiritual sebagai fitrah manusia yang seharusnya dikembangkan melalui pendidikan agar 

mampu mengembangkan aspek spiritual kearah kecemerlangan. Kekuatan yang ada pada 

spiritual mampu melahirkan dorongan dalaman yang menggerakkan mental, fisikal dan 

emosional kearah memajukan segenap aspek luaran termasuk organisasi.   

“Spirit” juga memiliki cakupan pengertian yang beragam. Dalam Oxford Advanced 

Learner’s Dictionary, istilah spirit antara lain memiliki cakupan makna: jiwa, arwah/roh, soul,  

semangat, moral dan tujuan atau makna yang hakiki. (Oxford Advanced Learner’s Dictionary 

1995:1146). Bertolak dari makna “spirit” sebagai ruh atau dalam bahasa Inggeris "soul", maka 

menurut Rezach (2010) ia bermakna diri seseorang, intipati seseorang, makhluk yang 

mendalam seseorang; dan adalah pengalaman pribadi. Kata akar Latin "spirit" adalah "to 

breathe" dan dengan itu membawa arti “to have life”  yaitu untuk memperoleh hidup.  Roh, 

makanya, adalah semata-mata livingness, kehidupan dan kewujudan. Menurut Rezach (2002), 

terdapat pelbagai kepercayaan tentang apakah itu kehidupan, namun istilah “spirit” adalah 

istilah yang meliputi segala kepahaman tentang kehidupan (Karen Rezach 2002). Maka spirit 

adalah merupakan fitrah manusia yang memiliki kekuatan dan mampu melahirkan dorongan 

dalaman yang menggerakkan mental, fisikal dan emosional ke arah memajukan aspek luaran 

termasuk organisasi. 
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Istilah “spiritual” dan kemudiannya “spirituality” merupakan bahasa Inggeris yang 

berasal dari kata dasar “spirit”. Tobroni (2010) menghuraikan bahwa makna inti dari kata spirit 

kemudian kata jadiannya spiritual dan  (spiritualitas) adalah bermuara kepada kehakikian, 

keabadian dan ruh; bukan yang sifatnya sementara dan tiruan. Tobroni (2010:16) merumuskan 

makna “spiritual” sebagai yang memiliki kaitan dengan yang ruhani dan maknawi. Dalam 

perspektif Islam, dimensi  spiritual senantiasa berkaitan secara langsung dengan realitas Ilāhi,  

Tuhan Yang Maha Esa (Tauhid), bukan sesuatu yang asing bagi manusia karena merupakan 

inti kemanusiaan itu sendiri. Manusia terdiri dari unsur material dan spiritual atau unsur 

jasmani dan ruhani. Perilaku manusia merupakan produk tarik-menarik antara energi spiritual 

dan material atau antara dimensi ruhaniah dan jasmaniah.  

Menurut Rezach (2002), spiritualitas adalah sikap atau cara hidup yang mengiktiraf 

sesuatu yang mungkin dipanggil semangat. Spiritualitas bermula dalam diri manusia itu 

sendiri, dan dengan usaha untuk memahami apa yang mendorong seseorang. Karena setiap 

orang adalah individu yang memiliki keunikan, spiritualitas adalah sesuatu yang terdapat dalam 

setiap orang dan berpengalaman dalam cara yang unik menurut keunikan individu tersebut. 

Spiritualitas adalah amat pribadi, seluruh kepercayaan seseorang terhadap agama, keyakinan, 

dan corak pemikiran, emosi, dan tingkah laku berkenaan kepada apa yang hakiki yaitu terhadap 

Tuhan. Kerohanian adalah sebuah pengalaman bukan sahaja dari dalam, tetapi merupakan 

proses hidup dan pengalaman hidup di dunia. Kerohanian adalah perasaan bahwa dia 

mempunyai keterkaitan dengan diri lengkap seseorang, orang lain dan seluruh alam semesta. 

Jika satu perkataan terbaik menangkap maksud kerohanian dan peran penting yang dimainkan 

dalam kehidupan manusia, adalah perkataan  "saling keterkaitan" (Rezach 2002). 

Maka spiritualitas adalah sebagai merupakan aspek manusia itu sendiri karena manusia 

itu terdiri dari aspek ruh dan jasad; dan juga sebagi ruh keilāhian. Spiritualitas memiliki energy  

yang mampu membawa dimensi material kepada spiritual (ruh keilāhian) dan memiliki nuansa 
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menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu untuk mencapai sebuah matlamat. 

Spiritualitas juga merupakan pengalaman hidup dan keagamaan yang menghasilkan nilai-nilai 

yang dimanifestasi di dalam diri dan aspek luaran. Spiritualitas adalah perasaan yang 

mempunyai keterkaitan dengan diri lengkap seseorang, orang lain dan seluruh alam semesta. 

Dengan definisi spiritualitas yang demikian, maka spirit dan spiritualitas memainkan peran 

penting di dalam kehidupan manusia karena berfungsi sebagai sesuatu yang hidup dan 

menghidupkan, mendorong diri sendiri dan orang lain yang akhirnya mencapai maksud spirit 

itu diciptakan yaitu sebagai anugerah Tuhan terhadap manusia di dalam mengemban amanah 

kepemimpinan. Impak spiritualitas terhadap organisasi merupakan “pewarnaan” spiritualitas 

terhadap aspek-aspek utama organisasi oleh pemimpin.  

 Persoalan kaitan antara spiritual dengan agama berkisar kepada samaada spiritualitas 

merupakan hanya pengalaman manusia terhadap diri dan kehidupan spiritual di dunia, ataupun 

spiritualitas merupakan sebahagian dari agama dan merupakan aspek keagamaan. Perbezaan 

pandangan ini boleh memberi impak terhadap pemimpin di dalam menentukan sumber, cara 

dan pendekatan di dalam menghidupkan spiritualitas konteks organisasi.  

Di dalam sejarah Islam, spiritual tidak dipisahkan dari agama. Agama merupakan cara 

hidup yang menuntut seluruh intipati manusia yaitu iman, spiritual kerohanian, hati, nurani, 

jasad berinteraksi antara satu dengan lain di dalam melahirkan amal soleh yang bertujuan 

mencari keredhaan Tuhan yang Esa. Spiritual menduduki tempat keimanan melalui rukun Iman 

yaitu keyakinan kepada Allāh yang Esa, keyakinan dan kepercayaan kepada Rasul, beriman 

kepada Akhirat, kitab dan hari kiamat. Spiritual juga merupakan ruh yang hidup di dalam 

amalan Agama Islam melalui ibadah solāt, puasa, zakat dan haji yang mana ibadah tersebut 

menghendaki kehadiran aspek ruh spiritual seperti ikhlāsh, yakin, berharap keredaan, cinta dan 

berserah. Spiritualitas di dalam Islam merupakan ruh yang menghidupkan iman dan Islam 

melalui ikhlāsh dan ihsan (Akman, 2009). Agama tidak membedakan spiritual dan pengamalan 



20 
 

bahkan menginginkan agar manusia hidup bersama agamanya. Pandangan tersebut melihat 

spiritual sebagai ciri khusus di dalam agama dan memiliki tempat yang jelas yaitu spiritual 

adalah sebahagian dari agama.  

Antara pandangan yang membedakan spiritualitas dan agama adalah kajian semula 

(review) spiritualitas dan literatur kepemimpinan melalui Dent et al. (2005, dalam Rezach 

2002) yang menunjukkan bahwa kebanyakan kajian telah mengenal pasti perbedaan yang jelas 

antara agama dan kerohanian berdasarkan kepada andaian bahwa kerohanian adalah perlu 

untuk agama tetapi agama tidak perlu bagi kerohanian. Penyokong pandangan ini telah 

berhujah bahwa spiritualitas mengatasi agama, melihat ke dalam kepada nilai-nilai universal,  

dan bertujuan untuk mengalami prinsip-prinsip umum dan kebenaran yang agama 

menawarkan;  manakala agama merupakan sesuatu yang formal, teratur, dan tersusun dan 

melihat  keluar melalui upacara-upacara dan kitab.  

Fuller (2001) seperti dipetik Aly, Howaida (2010) mengatakan bahwa spiritual dan 

agama telah digunakan secara bergantian sebelum abad kedua puluh. Ini bermaksud bahwa 

perbedaan istilah tidak membedakan makna terhadap keduanya. Namun selepas itu, yaitu 

setelah abad kedua puluh, "agama" telah dikaitkan dengan dogma dan rukun tertentu seperti 

yang digariskan oleh mazhab tertentu atau institusi agama (Howayda, 2010). Ini yang 

menyebabkan pembedaan spiritualitas dan agama. 

Persoalan spiritualitas dan agama sebagai kajian bermula dari pemisahan agama dan 

sains yang bermula dari agama Kristian Protestan yang menolak dogma agama yang 

didom inasi ahli gereja. Bertolak dari itu, maka para intelektual mereka menilai sesuatu dengan 

pendekatan sains agar dapat memisahkan diri dari dogma gereja. Di dalam manusia ingin 

memahami spiritualitas tanpa mengaitkan agama maka lahirlah pencarian kebenaran melalui 

pendekatan saintifik ilmiah. Juga fenomena pemisahan agama dari publik forum di Amerika 
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menyebabkan lahirnya kajian dan penelitian yang bernuansa penelitian ilmiah di luar domain 

agama.  

Antara yang meneliti agama dan spiritualitas sebagai sebuah penelitian  adalah  

Mathews-Treadway (1994) dalam kajian yang dilakukan berkenaan hubungan antara 

keyakinan dan kesejahteraan kepada agama mendapati bahwa terdapat hubungan korelasi (i =  

0,24, p <.05) antara keyakinan dan orientasi agama intrinsik. Rumusannya adalah bahwa ada 

kemungkinan bahwa orientasi agama intrinsik menyebabkan keyakinan. Intepretasi ini 

menunjukkan bahwa hubungan pribadi dengan Tuhan menyebabkan pandangan yang positif 

terhadap kehidupan. Dengan kata lain, orang-orang yang menghabiskan masa dalam doa dan 

meditasi dengan ikhlāsh (bukan karena orang lain) mempunyai pandangan yang lebih positif 

terhadap dunia, kehidupan, dan perjalanan masa (Karen Rezach, 2002). 

Karen Rezach (2002) menyebutkan bahwa Allport (1950) dalam bukunya, The 

Individual and His Religion, mencadangkan bahwa terdapat dua pengalaman agama yang 

berlainan: intrinsik dan ekstrinsik. Untuk mencirikan kedua-dua pendekatan agama tersebut 

beliau mengatakan bahwa orang yang bermotivasi ekstrinsik menggunakan agamanya, 

sedangkan orang yang bermotivasi intrinsik hidup dengan agamanya. Mereka yang berorientasi 

(ekstrinsik) menggunakan agama untuk kepentingan mereka sendiri. Sebaliknya, orang-orang 

yang berorientasikan intrinsik hidup dengan keyakinan agama / rohani mereka. Rumusan 

Allport terhadap orientasi agama intrinsik dan ekstrinsik telah menjana sejumlah besar 

penyelidikan empirikal berkenaan ciri-ciri motivasi intrinsik dan ekstrinsik (Karen Rezach, 

2002). 

Sebagai rumusan, spiritualitas merupakan (1) bahagian dari agama karena spritualitas 

bernuansa iman, kepercayaan, keyakinan, ruh yang mengerakkan seseorang beragama ke arah 

amal ibadah dan amal soleh. Spiritualitas merupakan intipati manusia yang merupakan 

keperluan manusia untuk hidup dan menghidupkan aspek dalaman diri dan aspek luaran yang 
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berkaitan dengan alam dan Tuhan. (2) Di samping itu spiritualitas merupakan aspek 

kemanusiaan / fitrah yang juga merupakan anugerah Tuhan bagi manusia dalam bentuk nilai-

nilai universal.  

Impak spiritualitas sebagai sebahagian dari agama merupakan kekuatan luarbiasa bagi 

organisasi. Spiritualitas yang bersandarkan agama tidak akan punah kerana bersumber dari 

Tuhan yang Esa yang tidak akan pernah sirna. Ini memastikan spiritualitas yang berterusan 

sewaktu senang atau susah, lebih-lebih lagi ketika waktu gawat yang memerlukan nilai-nilai 

spiritualitas yang tinggi. Manakala spiritualitas  sebagai aspek kemanusiaan memberi 

penjelasaan bagi pemimpin bahawa spiritualitas adalah aspek manusiawi yang mana manusia 

mempunyai hak spiritual yang perlu dipenuhi di dalam konteks organisasi.  

 Persoalan kaitan spiritualitas dengan kecerdasan berkisar kepada samaada kepimpinan 

seharusnya bersandarkan kepada kekuatan spiritualitas tanpa kecerdasan intelektual, atau 

intelektual seharusnya mendominasi di dalam segala tindak tanduk pemimpin. Perbezaan 

pandangan ini boleh memberi impak terhadap pemimpin di dalam menentukan sumber, cara 

dan pendekatan di dalam menghidupkan spiritualitas organisasi. Ini adalah kerana di dalam 

memimpin organisasi, pemimpin menghadapi persoalan yang luas dan dinamis yang 

memerlukan kepintaran intelektual di dalam menganalisis permasalahan yang dihadapi.  

Spiritualitas memiliki seperangkat ciri kecerdasan sepertimana setiap yang ada dalam  

diri manusia memiliki fungsi dan ketrampilan. Islam menghuraikan bahawa orang yang 

memiliki spiritual yang tinggi merupakan orang yang cerdas yaitu mereka mampu mengenali 

Tuhan dan merasakan benar-benar takut kepadaNya. Ini sesuai dengan objektif penciptaan 

manusia yaitu menjadi pemimpin di muka bumi. Calon pemimpin disiapkan dengan segala 

ketrampilan termasuk kecerdasan spiritual yang mana seseorang itu mampu mengenali 

berbagai bentuk dan level spiritualitas, meningkatkan tingkatan spiritualitas sehingga mampu 
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berinteraksi dengan baik dengan Tuhan melalui seperangkat amalan dan ritual keagamaan, 

mampu menjalin hubungan dengan manusia melalui moderasi spiritual.  

Spiritualitas memiliki kaitan dengan kecerdasan. Pada awalnya, kesuksesan seseorang 

hanya diukur dari kecerdasan intelektualnya (IQ). Namun kemudian muncul kecerdasan 

emosional (EQ) dan kini kecerdasan spiritual (SQ). Orang mulai menyadari bahwa kesuksesan 

dapat mudah dicapai bila ada keseimbangan antara IQ dan EQ. Tetapi kedua kecerdasan 

tersebut tidak akan berjalan dengan baik jika tidak dilandasi oleh SQ, karena untuk menemukan 

kebahgiaan dan makna dari kehidupan, diperlukan kecerdasan spiritual. Disebabkan SQ 

merupakan landasan terpenting yang menjadi fondasi dalam kehidupan, SQ menjadikan 

manusia yang benar-benar utuh secara intelektual, emosional dan spiritual (Gunanjar,2005: 

15).  

Pada awal abad kedua puluh, Aristoteles sebagai psikolog menemukan cara dan sarana 

untuk mengukur kecerdasan seseorang, yaitu dengan cara mengukur Intelligence Quotient (IQ) 

atau Kecerdasan Intelektual yang dimilikinya. Cara ini dianggap efektif dan terus berlangsung 

sampai pertengahan 1990-an ketika Daniel Goleman mempopulerkan istilah Emotional 

Quotient (EQ) atau Kecerdasan Emosional dan menunjukkan bahwa EQ merupakan 

persyaratan dasar untuk penggunaan yang tepat dari IQ. Hal ini melahirkan kemungkinan 

peranan dari beberapa jenis kecerdasan lainnya. Pada akhir abad kedua puluh, ada cukup bukti 

kolektif dari psikologi, neurologi, ilmu antropologi dan kognitif untuk menunjukkan 

keberadaan kecerdasan ketiga, yaitu Spiritual Quotient (SQ) atau Kecerdasan Spiritual. Ketiga 

kecerdasan inilah yang akan memberi impak pada perilaku manusia, yaitu Practical 

Intelligence Quotient atau disebut sebagai Play Quotient (PQ)  (Gunanjar,2005). 

Menurut penelitian-penelitian di bidang neurologi, kecerdasan spiritual mempunyai 

tempat di dalam otak. Ada bagian dari otak manusia dengan kemampuan untuk mengalami 

pengalaman-pengalaman spiritual, untuk melihat Tuhan. Dalam hal ini maksudnya adalah 
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menyadari kehadiran Tuhan di sekitar kita dan untuk memberi makna dalam kehidupan. 

Namun, seseorang yang dikatakan taat beragama belum tentu cerdas secara spiritual. Apa 

sebenarnya yang dimaksud dengan kecerdasan spiritual? Kecerdasan spiritual adalah 

kecerdasan yang bertumpu pada bagian dalam diri manusia yang berhubungan dengan alam 

sadar, menjadikan kita kreatif ketika kita dihadapkan pada masalah pribadi, dan mencoba 

melihat makna yang terkandung di dalamnya, serta menyelesaikannya dengan baik agar 

memperoleh ketenangan dan kedamaian hati. Kecerdasan spiritual membuat individu mampu 

memaknai setiap kegiatannya sebagai ibadah, demi kepentingan umat manusia dan Tuhan yang 

sangat dicintainya (Gunanjar,2005: 15). 

Penelitian ini merumuskan kecerdasan spiritual sebagai kecerdasan the ultimate 

intelligence yang mana ia memoderasi kecerdasan-kecerdasan yang lain di dalam diri manusia 

ke arah yang berlandaskan yang diredhai Tuhan. Kecerdasan spiritual merupakan dimensi yang 

menyempurnakan kecerdasan manusia agar tunduk kepada perintah Tuhan dan memenuhi 

tanggungjawab sebenar yaitu tanggungjawab dunia dan akhirat. Ianya memiliki seperangkat 

nilai-nilai dan kemampuan seperti kemampuan berdoa ketika bermasalah, kemampuan 

memahami memaknai setiap kegiatannya sebagai ibadah sehingga apa sahaja yang dilakukan 

dapat dikaitkan dengan tanggungjawab kepada Tuhan. Ini bermakna bahawa kecerdasan 

intelektual merupaakan kecerdasan yang sememangnya penting di dalam menerajui organisasi 

namun kecerdasan spiritual mengatasinya melalui memoderasi.  

Spiritualitas berkaitan rapat dengan kepemimpinan. Yukl, Gary (dalam Wirawan 

2013:6) mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses mempengaruhi orang lain kepada 

memahami dan menyetujui berkenaan apa yang perlu dilakukan dan bagaimana melakukannya, 

dan proses menfasilitas seseorang dan usaha bersama untuk mencapai objektif bersama.  

Gardner, J.W. (1990 dalam Wirawan 2013:6) mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses 

persuasi atau contoh yang mana dengannya seseorang individu atau pemimpin mempengaruhi 
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sebuah kelompok untuk berusaha mencapai objektif yang dim iliki oleh pemimpin atau yang 

dikongsi bersama pemimpin dan pengikut. Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa 

kepemimpinan merupakan tugas pemimpin untuk membawa pengikut kepada sebuah tujuan 

melalui seperangkat gaya dan pendekatan pemimpin. Kepemimpinan yang bernuansa spiritual 

akan menzahirkan pendekatan dan gaya yang memiliki nilai spiritual yang dihidupkan di dalam 

kepemimpinan. Selaras dengan Teori kepemimpinan spiritual (spiritual leadership)  pada 

awalnya adalah para misionaris, biarawan, pendeta, ulama  – yang berupaya mempengaruhi 

umatnya agar hidup di jalan Tuhan – Allāh – Pencipta Manusia dan alam semesta. Mereka 

memformulasi berbagai materi dan teknik berdakwah untuk menyiarkan agama. Para 

misionaris agama Katolik dan Kristen mengembangkan teknik kepemimpinan spiritual untuk 

mempengaruhi manusia untuk memeluk agama tersebut dan mahu hidup di ja lan agama 

tersebut. Ribuan buku, pamphlet dan artikel mengenai kepemimpinan spiritual yang 

bernafaskan agama diterbitkan. Di dalam dunia Islam, para pemimpin Mazhab Agama Islam 

Hambali, Syaaf’i , Maliki, dan Hanafi juga mengembangkan prinsip-prinsip hidup dalam 

spiritualisma agama Islam. Louis W. Fry (2003) mengatakan kepemimpinan merupakan seni 

memobilisasi orang lain agar mahu berjuang untuk mencapai aspirasi bersama (Wirawan, 

2013:219). Gaya kepemimpinan ini menggunakan kelebihan yang ada pada aspek spiritualias 

manusia di dalam membawa manusia kepada tujuan. 

Kepemimpinan spiritual dalam konteks organisasi Fry (2003), mendefinisikan 

kepemimpinan Spiritual sebagai yang meliputi nilai, sikap dan perilaku yang diperlukan 

pemimpin untuk secara intrinsik memotivasi diri sendiri dan orang lain sehingga mereka 

mempunyai rasa keperluan untuk terus hidup (survival) secara spiritual melalui “calling” yaitu 

dorongan dalaman pekerja bahwa hidup ini memiliki makna, tujuan, dan mampu membuat 

perubahan; dan “membership” yaitu pengikut memiliki rasa keanggotaan disebabkan pekerja   

merasa dimengerti dan dihargai melalui keprihatinan dan penghargaan dan keanggotaan sosial.   
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Kepemimpinan spiritual memerlukan: (1) penciptaan suatu visi dimana para anggota 

organisasi mengalami suatu perasaan panggilan hidup yaitu kehidupan mereka mempunnyai 

makna dan mampu membuat perubahan kepada orang lain; (2) mewujudkan suatu budaya 

sosial/organisasi  berdasarkan pada cinta altruistis dimana para pemimpin dan pengikut 

mempunyai perhatian dan keprihatinan genuin untuk diri sendiri dan orang lain, sehingga 

melahirkan perasaan keanggotaan dan merasa dipahami dan dihargai. 

Dalam perspektif kepemimpinan spiritual berlandaskan dalil dan hujjah Islami, Tobroni 

(2010) menghuraikan konsep kepemimpinan spiritual sebagai membawa dimensi keduniaan 

kepada dimensi spiritual (keilāhian) yang mana Tuhan adalah pemimpin sejati yang 

mengilhami, mempengaruhi, melayani dan menggerakkan hati nurani hambaNya dengan cara 

yang sangat bijaksana melalui pendekatan etis dan keteladanan. Kepemimpinan spiritual 

sebagai kepemimpinan yang berdasarkan etika religius, mampu mengilhami, membangkitkan, 

mempengaruhi dan menggerakkan melalui keteladanan, pelayanan kasih sayang dan 

implementasi nilai dan sifat-sifat ketuhanan lainnya dalam tujuan, proses, budaya dan perilaku 

kepemimpinan (Tobroni: 16).  

Menghidupkan spiritualitas di tempat kerja merupakan fenomena pasti, memandangkan 

kehidupan manusia berkisar pada tempat kerja (Fairholm). Kepemimpinan spiritual dalam 

konteks tempat kerja merupakan manifestasi teori kepimpinan spiritual yaitu mendorong 

pekerja merasakan bahawa hidup pekerjaan mempunyai makna dan merupakan motivasi 

dalaman. Menghidupkan aspek spiritual manusia di tempat kerja merupakan dimensi 

kemanusiaan yang menjangkau lebih dari hubungan antar pekerja dan pemimpin di dalam 

membawa organisasi kepada arah tuju. Aplikasi kepemimpinan spiritual melalui suasana yang 

mana pekerja dapat berfungsi bersama-sama kepemimpinan dalam memenuhi tanggungjawab 

bidang tugas yang dibebankan. Kekuatan yang ada pada konsep kepemimpinan spiritual di 

tempat kerja adalah bahawa kepemimpinan spiritual merangkumi konsep holistik sebuah 
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organisasi yang merangkumi keperluan korporat sebagai keperluan ekonomik dan juga 

keperluan sistem kemanusiaan. Pendekatan kepemimpinan spiritual memenuhi keperluan 

personal dan profesional pekerja.  

Kepemimpinan Spiritual berpendirian bahwa pemimpin yang memiliki nilai-nilai 

spiritual yang diraih dari proses amalan kerohanian lalu dijelmakan dalam bentuk etika dan 

melalui interaksi pemimpin spiritual kepada pengikut menyebabkan berlakunya proses tarik 

menarik ke arah perubahan positif kepada tujuan yang sama. Kepemimpinan spiritual konteks 

organisasi menggerakkan pengikut melalui motivasi dalaman (intrinsic motivation) yaitu 

melalui nilai-nilai spiritual yang mana nilai-nilai seperti hope, faith, vision, altruistic love  

melalui care, concern, mampu menggerakkan pengikut kepada visi dan misi yang di kongsi 

bersama (Fry). Ini berbeda dengan pendekatan Transactional,  yang mana motivasi penggerak 

secara dasar merupakan external motivation yaitu pertukaran bentuk fisikal seperti ganjaran 

gaji dan seumpamanya. Juga berbeda dengan konsep kepemimpinan Charismatic yang secara 

dasar menggerakkan pengikut melalui kekuatan karisma pemimpin untuk menggerakkan ahli 

organisasi.  

Kepemimpinan spiritual mampu memberi impak positif kepada lembaga organisasi di 

dalam menuju kepada tujuan lembaga organisasi.  Kajian Amara Arsyad & Abdul Sattar Abbasi 

( 2014)  berkenaan kepemimpinan spiritual dan kaitannya dengan psychological ownership, 

mendapati bahwa dengan melahirkan kultur organisasi melalui cinta altruistis dan nilai hope/faith 

mampu melahirkan motivasi dalaman (intrinsic) kepada pekerja dan ahli organisasi dan 

melahirkan perasaan “ownership”  serta komitmen. Kajian beliau juga menunjukkan bahwa nilai 

spiritual leadership melalui “faith” mampu (1) membuat pekerja mengorbankan masa dan usaha 

demi mencapai visi organisasi,  (2) membina hubungan rapat antara sesama ahli dan organisasi 

dan (3) menimbulkan jalan kearah terbinanya psychological ownerhip terhadap ahli organisasi. 
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Kajian Zachary G. Wade (2015) berkenaan kaitan kepemimpinan spiritual  dengan 

komitmen pekerja menunjukkan korelasi tinggi terhadap kedua-dua  variabel tersebut. Melalui  

nilai cinta altruistis di dalam enviromen organisasi, mampu menyediakan suasana yang kondusif 

terhadap kepuasaan pribadi dan komitmen berterusan, yang mana penting demi survival dan 

pengembangan organisasi di dunia yang global dan penuh diversitas. Pemimpin perlu 

mengadakan usaha untuk  mengembangkan worksplace spirituality dan personal spirituality, di 

dalam cara berinteraksi dengan ahli organisasi.  

Norudin Mansor dkk (2013) menghuraikan hasil kajian mereka berkenaan kaitan nilai-

nilai spiritual leadership terhadap melahirkan organisasi yang komited. Kajian mereka 

menunjukkan korelasi positif terhadap nilai-nilai spiritual leadership seperti (vision, altruistic  

love, calling/meaning, membership)  terhadap organisational commitment. Seterusnya Norudin 

Mansor merumuskan hasil kajian, bahwa model spiritual leadership yang memiliki nuansa 

cause and effect mempunyai daya kekuatan sendiri di dalam menghasilkan budaya organisasi 

yang penuh komitmen hasil dari penyebab nilai-nilai spiritual leader.  

Beberapa kajian review mengenai Kepemimpinan Spiritual mendapatkan kesan positif 

kepada organisasi dalam bentuk kepuasan kerja (Juwaizi & Izah, 2011), keberkesanan pekerja  

(Ahlijah, 2014), budaya berdasarkan cinta altruistis (Fry, 2013; Amara Arshad, 2014), 

komitmen pekerja (Mansor Norudin, 2013; Wiwiek, 2011; Zachary, 2015), pemilikan 

psikologi oleh pekerja (Amara Arsyad, 2014) dan pencegahan rasuah (Sharma, 2014).  

Di dalam proses kepemimpinan yang berfungsi untuk menggerakkan organisasi maka 

berlaku seperangkat kepercayaan, tindak tanduk, pendekatan, konsep yang di lakukan oleh 

pemimpin sehingga dapat dilihat sebuah paradigma proses di dalam menerajui sesebuah 

organisasi. Dengan arti lain, melahirkan bentuk atau model kepemimpinan seperti Kamus 

Dewan (2010) mengatakan bahawa model bererti seseorang atau sesuatu yang dapat dijadikan 

contoh; j u g a  berarti  pola  (ragam,  acuan,  dan seumpamanya) berkenaan sebuah hal yang 
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ingin  dibuat atau dihasilkan. I n i  m e m ba w a  e r t i  b a h w a  model adalah sebuah contoh yang 

paling baik yang dapat mewakili sebuah objek seperti “model kepemimpinan spiritual”.  

Sebagai rumusan, kepemimpinan dan kepemimpinan spiritual memiliki ciri-ciri 

penting yang dapat membentuk kerangka model. Antara ciri-ciri penting adalah bahawa 

kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain, melalui: a) proses persuasi atau 

contoh, b) gaya dan pendekatan, c) memobilisasi orang lain. Kepemimpinan spiritual memiliki 

nilai-nilai spiritual yang diraih dari amalan kerohanian, dan dijelmakan dalam bentuk etika dan 

interaksi spiritual kepada pengikut yang berpengaruh kepada perubahan. Kepemimpinan 

spiritual menggerakkan orang lain melalui motivasi dalaman (intrinsic motivation), yang 

mencakup hope, faith, vison, altruisic love, care and concern. Kepemimpinan spiritual 

mempunyai nilai-nilai spiritual yang berwujud dalam etika. Sumber kepemimpinan spiritual 

bermula dengan kehidupan dalaman (inner life) yang melalui tindakan memberi kesan / 

pengaruh kepada orang lain / pengikut, dalam bentuk etika dan budaya organisasi. Etika dan 

budaya ini membentuk / membangun kehidupan dalam (innerlife) pekerja. Kepemimpinan 

Spiritual mendapatkan kesan positif kepada organisasi dalam bentuk kepuasan kerja, 

keberkesanan pekerja, budaya berdasarkan cinta altruistis, komitmen pekerja dan pemilikan 

psikologi oleh pekerja.  

Untuk menyelaraskan ciri-ciri kepemimpinan spiritual di atas, peneliti menghuraikan 

kerangka model kepemimpinan spiritual Fry dan konsep kepemimpinan spiritual Tobroni agar 

dapat menghuraikan ciri-ciri dan komponen kepemimpinan spiritual dalam lembaga organisasi.  

 

b.         Rangka Model Kepemimpinan Spiritual di Lembaga 

Bahagian ini menghuraikan karakteristik kepemim pinan spiritual dalam bentuk 

kerangka model. Huraian pada bab ini merangkumkan kedua-dua rangka model Fry dan konsep 
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kepemimpinan Spiritual Tobroni, menurut komponen-komponen yang terdapat di dalam 

kerangka model kepemimpinan spiritual lembaga organisasi.  

Model Kepemimpinan Spiritual lembaga organisasi bertolak dari keinginan untuk 

menghidupkan aspek spiritualitas di dalam tempat kerja melalui komponen-komponen utama 

organisasi. Model kepemimpinan spiritual membincangkan mengenai seorang pemimpin 

spiritual atau sekumpulan pemimpin spiritual yang mengharungi kehidupan kerohanian 

(Tobroni 2010, Fry 2013). Kepemimpinan mempunyai ciri-ciri dan nilai-nilai spiritual yang 

kemudiannya dikembangkan dalam diri dalam bentuk etika. Ciri-ciri ini dibangunkan melalui 

pelbagai cara termasuk kepercayaan agama, pengalaman kerohanian dan keagamaan yang 

seterusnya diamalkan melalui aktivitas harian (Tobroni 2010: 18). Manakala Fry (2013) 

mengatakan bahwa sumber model kepemimpinan spiritual bermula dengan pemimpin spiritual 

yang melalui amalan dan tindakan spiritual dan hidup dengan nilai-nilai spiritual, akan 

memberi kesan kepada pengikut, melalui bentuk etika dan budaya organisasi. Budaya 

organisasi yang menyokong kehidupan dalaman pekerja mereka mampu menghasilkan pekerja  

yang cenderung untuk membangunkan kepemimpinan spiritual pribadi mereka sendiri dan 

organisasi spiritual (spiritual well-being). Hasil dari interaksi kepemimpinan spiritual bersama 

pengikut adalah motivasi tinggi dan komitmen yang akhirnya membawa kepada kejayaan dan 

keefektifan. Berikut adalah konsep kerangka model kepemimpinan spiritual yang terdapat 

dalam Fry (2013: 5).  

 
 Gambar 1: Model of Organizational Spiritual Leadership (Fry, 2013:5) 
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Sumber: International Institute for Spiritual Leadership  

 

Model kepemimpinan spiritual oleh Fry, adalah teori sebab akibat oleh kepemimpinan 

spiritual, melalui motivasi intrinsik yang merangkumi visi (vision), harapan dan keyakinan 

(hope and faith) dan cinta altruistis (altruistic love) lalu melahirkan spiritualitas dalam 

organisasi (spiritual well-being). Ini mencakup (1) membuat visi dimana para pemimpin dan 

pengikut mengalami rasa terpanggil (calling) bahwa hidup ini memiliki makna, tujuan, dan 

mampu membuat perubahan; (2) membangun / budaya organisasi sosial berdasarkan nilai-nilai 

cinta altruistis, di mana pengikut memiliki rasa keanggotaan (membership) disebabkan merasa 

dimengerti dan dihargai; keprihatinan dan penghargaan untuk diri sendiri dan orang lain dan 

(3) outcome dari kepemimpinan spiritual (triple bottomline) yaitu commitment & productivity, 

financial performance, employees satisfaction, corporate/social responsibility.  

Tobroni (2010) menghuraikan kepemimpinan spiritual yang bermula dari (1) spiritual 

leader; dengan ciri-ciri kepemimpinan spiritual bernuansa tauhid (nilai-nilai seperti taqwa, 

kejujuran sejati, yang boleh dipercayai (reliable), menjadi contoh yang baik (uswah hasanah), 

adil, empati, ukhuwwah, tawaddhuk, husnus zhon, amanah, shiddiq dan fathānah; (2) nilai 

organisasi atau environmen yang spiritual; seperti nilai-nilai (membangkitkan rasa syukur,  niat 

suci, membangun  semangat, mengembangkan persaudaraan dan kolaborasi, menyatukan hati,  

membangun sinergi dan  kesabaran; dan 3) aspek output yaitu keefektifan organisasi. 

http://iispiritualleadership.com/wp-content/uploads/spiritual-leadershi-model-chart.png
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Model Kepemimpinan Spiritual konteks organisasi mengandungi empat komponen 

utama yang merangkumi Inner life, Spiritual leadership, spiritual well- being, dan personal 

and organisational outcomes (Triple bottom line). 

 

1)   (Inner life) - kehidupan kerohanian  

Tobroni (2010) dan Fry (2013) menghuraikan kepemimpinan spiritual sebagai yang 

memiliki komponen pemimpin yang memiliki dan menghidupkan penghidupan spiritual.  

Menurut Tobroni, pemimpin spiritual memiliki ciri-ciri dan nilai-nilai spiritual yang 

kemudiannya membudaya di dalam diri dalam bentuk etika. Ciri-ciri ini dim iliki melalui 

berbagai cara termasuk melalui keyakinan religius, pengalaman spiritual dan kerohanian yang 

dihidupkan di dalam diri melalui aktivitas seharian. Etika religius yang dimaksud di sini tidak 

semata-mata etika yang dieksplorasi dari keyakinan religius, menjalinkan juga etika yang lahir 

dari pengalaman spiritual seorang pemimpin, spiritualitas yang hidup dalam aktivitas 

keseharian (Tobroni: 18).  

Agama yang terorganisir seperti agama Islam padat dengan seperangkat peraturan yang 

dapat dihidupkan di dalam kehidupan seharian Muslim berbentuk peraturan, iman dan tradisi.  

“Sebab agama terutama agama terorganisai (organised religion) biasanya terkait dengan aspek-

aspek spiritualitas yang tersusun yang meliputi seperangkat peraturan, iman, dan tradisi”  

(Tobroni: 18). Disamping itu, agama menganjurkan agar penganutnya mencontohi sifat-sifat 

baik Tuhan dan yang sifat yang dicontohi oleh Rasulnya, “nilai-nilai etis itu dalam kadar yang 

sempurna telah dicontohkan oleh Nabi saw dengan bantuan dan anugerah yang datang dalam 

bentuk wahyu al-Qurān” (Tobroni: 18). Nilai kepemimpinan spiritual yang dimiliki pemimpin 

spiritual menurut Tobroni menggabungkan segala intelektual yang lain kerana spiritualiti 

merupakan penggerak bagi kecerdasan emosional, intelektual dan moral.  

 “Kepemimpinan spiritual merupakan model kepemimpinan 
 komprehensif yang menggabungkan berbagai pendekatan dan sekaligus  kekuatan 
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penggerak kepemimpinan seperti kekuatan inelektual, moral,  emosional, dan spiritual.  
Kepemimpinan spiritual merupakan gabungan dari  model kepemimpinan etik, asketik dan 
mistik. Kepemimpinan spiritual bukan  sekedar orang yang kaya tentang pengetahuan 
spiritual, melainkan lebih  menekankan pada kesadaran spiritual (spiritual awareness) 
yaitu sebuah  penghayatan hidup” (Tobroni: 18). 

 

Di dalam menghidupkan ciri kepemimpinan spiritual, Tobroni mendatangkan caranya 

melalui memahami dan menginternalisasi sifat-sifat Tuhan.  “Caranya adalah dengan 

memahami dan menginternalisasi sifat-sifatNya, menjalani kehidupan sesuai dengan 

petunjukNya dan meneladani RasulNya. Tujuannya adalah memperoleh ridhaNya, menjadi 

“sahabat” Allāh, “kekasih” (wali) Allāh. Inilah manusia yang suci, yang keberadaannya 

membawa kegembiraan bagi manusia-manusia lainnya.” (Tobroni: 16). Pemimpin spiritual 

tidak ditentukan oleh sosok luaran bahkan merupakan nilai dan makna yang dengannya 

pemimpin spiritual berupaya memberi muatan spiritualitas dan kesucian terhadap segala 

perkara yang salah.  

 

 “Kepemimpinan spiritual bukan berarti kepemimpinan yang anti  intelektual. 
Kepemimpinan spiritual bukan hanya sangat rasional, melainkan  justru menjernihkan 
rasionalitas dengan bimbingan hati nuraninya.  Kepemimpinan  spiritual juga tidak 
berarti kepemimpinan dengan  kekuatan ghaib sebagaimana terkandung dalam istilah 
“tokoh spiritual” atau  “penasihat spiritual”, melainkan kepemimpinan dengan menggunakan 
 kecerdasan spiritual, ketajaman hati batin atau indera keenam. Kepemimpinan 
 spiritual juga tidak bisa disamakan dengan serba esoteris (batin) yang  
 dilawankan dengan yang serba eksoteris (lahir, formal), melainkan berupaya 
 membawa dan memberi nilai dan makna yang lahir menuju rumah batin  (spiritual) 
atau memberi muatan spiritualitas dan kesucian terhadap segala  yang profane”. (Tobroni, 
7). 

 

Dari huraian konsep pemimpin spiritual oleh Tobroni dapat diambil kesimpulan 

bahawa pemimpin spiritual memiliki seperangkat nilai dan makna yang bermuara dari agama 

yang dijelmakan melalui penghayatan hidup.  Penghayatan hidup spiritual dari pemimpin 

spiritual inilah yang melahirkan seterusnya tindakan spiritual yang berbentuk etika yang akan 

memberi impak kepada komponen luaran seperti orang sekeliling dan organisasi.  
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Fry (2013) berpendapat sehaluan dengan Tobroni yang menyatakan bahawa sumber 

bagi model spiritual leadership bermula dengan kehidupan dalaman pemimpin spiritual. Yang 

mana melalui tindakan spiritual leader yang hidup dengan nilai spiritual akan memberi impak 

spiritual bagi orang sekeliling dan membentuk kultur organisasi.  Fry melihat spiritual leader 

terbentuk dengan pencarian kepada yang lebih berkuasa (samaada Tuhan atau aspek yang yang 

lain yang memiliki kekuasaan) demi menjalani hidup yang bermakna melalui “inner life” yaitu 

aspek dalaman. Inner life akan membuat seseorang bertanya tentang siapakah mereka, apa yang 

seharusnya mereka lakukan dan bentuk kontribusi yang seharusnya dilakukan.  

 

 Inner life is a process of understanding and tapping into a power  greater 
than ourselves, along with understanding how to draw on that power    to live a more 
satisfying and full outer life. It speaks to the feelings individuals  have about the 
fundamental meaning of who they are, what they are doing,  and the contributions they 
are making (Vail 1998 dalam Fry, 2013:59). 

 
Fry menyatakan bahawa inner life dapat diraih melalui seperangkat amalan individu. 

Inner life yang merupakan sumber dari kepemimpinan spiritual merupakan amalan dan praktis 

individu seperti meditasi, doa, yoga, menulis bahkan berjalan-jalan di alam sekitar semulajadi. 

Bahkan dalam organisasi, inner life boleh didapati dalam bentuk sebuah bilik yang membantu 

individu melalui proses muhasabah dan mendapatkan ketenangan pribadi.   

 
 Inner life as a source of spiritual leadership includes individual  practices 

(for example, meditation, prayer, yoga, journaling, and walking in  nature) and 
organisational contexts such as rooms for inner silence and  reflection) that help 
individuals be more self-aware and conscious from  moment to moment (Fry, 2013:59).  

 

Menurut Fry, sumber model kepemimpinan spiritual adalah kehidupan batin. Sebuah 

kehidupan dalaman boleh dianggap sebagai jenis amalan personal rohani yang boleh terdiri 

daripada menghabiskan masa di alam semula jadi untuk berdoa, bermeditasi, membaca sastera 

inspirasi, melakukan yoga, memerhatikan tradisi agama, atau menulis jurnal. Kehidupan 
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dalaman adalah penting bagi membolehkan kepemimpinan spritual pribadi dan memudahkan 

kerja yang bermakna dan mengambil tempat dalam konteks masyarakat. 

 

 The source of the Spiritual Leadership model is inner life. An inner life  can 
be thought of as type of personal spiritual practice that can range from  spending time in 
nature to prayer, meditation, reading inspirational literature,  yoga, observing religious 
traditions, or writing in a journal. Inner life is  important for enabling personal spiritual 
leadership and facilitating work that  is meaningful and takes place in the context of a 
community (Fry, 2013:59). 

 

Menurut Fry, kehidupan dalaman bukan sahaja merupakan sumber kepemimpinan 

rohani pribadi sahaja. Ia juga adalah asas bagi kepemimpinan rohani kumpulan dan organisasi.  

Budaya organisasi yang menyokong kehidupan dalaman pekerja mereka, mampu melahirkan 

pekerja yang cenderung untuk memupuk kepemimpinan mereka sendiri secara pribadi dan juga 

organisasi spiritual “workplace spirituality” (Fry, 2013:59). 

Fry di dalam menghuraikan inner life yang dimiliki oleh spiritual leader mampu 

memberi impak terhadap kultur organisasi yang spiritual melalui hope/faith di dalam wawasan 

akhirat dan kecintaan kepada orang lain dan akhirnya berkhidmat kepada orang lain.  

 

 An inner life practice is central for the development of both personal  and 
organisational spiritual leadership. Regardless of its source, inner life in  spiritual 
leadership is the quest for a higher power as a source for hope/faith  in a transcendent 
vision to love and serve others (Fry, 2013:61). 

 

Fry melihat bahawa amalan hidup dalaman adalah penting bagi pembangunan kedua-

dua kepemimpinan spiritual pribadi dan organisasi. Tanpa mengira sumbernya, kehidupan 

dalaman dalam kepemimpinan rohani adalah usaha untuk kuasa yang lebih tinggi sebagai 

sumber hope/faith kepada transcendent vision untuk mencintai dan berkhidmat kepada orang 

lain. (Fry, 2013: 61).  

Rumusan dari perbahasan berkenaan inner life yang ada pada pemimpin spiritual 

merupakan titik tolak bagi kepemimpian spiritual. Bentuk inner life juga berbeda antara 
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seorang dengan seorang yang lain. Ia bukan terbentuk dalam sosok luaran bahkan merupakan 

nilai-nilai dan etika yang terpancar dan terjelma dalam bentuk decision making, perilaku, 

perhubugan dengan manusia lain. Jelmaan dari inner life juga mampu membentuk spiritual 

environmen disebabkan interaksi, proses mempengaruhi di sekitar enviromen organisasi. Inner 

life memiliki dua muara yaitu dari yang Islami dan yang berbentuk universal. Dalam bentuk 

Islami, ibadah mahdhah memiliki fungsi membentuk spiritual dalam manusia seperti solāt,  

puasa, haji, zakat dan syahādah. Bentuk universal pula bernuansa dari fitrah manusia yang 

memiliki aspek ruh, yang secara naluri mampu mendapatkan ketenangan melalui pendekatan 

fitrah seperti bermuhasabah dan amalan yang menimbulkan ketenangan.  

2) Nilai-nilai kepemimpinan spiritual  

Kepemimpinan spiritual timbul dari interaksi antara hope/faith, vision, dan altruistic  

love. Vision atau visi di dalam model ini bermaksud gambaran masa depan dengan beberapa 

ulasan secara tersurat atau tersirat berkenaan mengapa manusia perlu berusaha untuk mencipta 

masa depan tersebut. Dalam usaha untuk memberi motivasi ke arah perubahan, visi memiliki 

tiga fungsi penting: menjelaskan arah perubahan, merumuskan keputusan  yang terperinci, dan 

menyelaraskan dengan cepat tindakan diri sendiri dan ahli-ahli pasukan. Visi mentakrifkan 

sebuah perjalanan “journey” dan sebab mengapa pemimpin dan pengikut mengambilnya. Ia 

memberi tenaga bagi pekerja, memberi makna kepada sesebuah pekerjaan, menarik komitmen, 

dan menetapkan standar kecemerlangan. Sebuah visi yang berkesan mempunyai tarikan luas 

(broad appeal), mentakrifkan destinasi dan perjalanan (journey), mencerminkan cita-cita 

tinggi, dan menggalakkan harapan dan keyakinan (hope and faith) (Daft dan Lengel 1998, 

dalam Fry & Nisiewicsz, 2013: 44).  

 Vision refers to a picture of the future with some implicit or explicit 
 commentary on why people should strive to create that future. In order to  motivate 
change, visions serve three important functions: clarifying the  general direction of 
change, simplifying hundreds or thousands of more  detailed decisions, and helping to quickly  
and efficiently coordinate the actions of oneself and team members. A vision defines the 
journey and the  reason the leaders and followers are taking it. It energizes workers, 



37 
 

gives  meaning to work, garners commitment, and establishes a standard of  excellence. 
An effective vision has broad appeal, defines the destination and  the journey, reflects high 
ideals, and encourages hope and faith (Daft and  Lengel 1998, dalam Fry & Nisiewicsz, 
2013:44).  

 

Kata-kata yang menjurus kepada petanda terdapat (vision) adalah seperti berikut: 

 “I understand and am committed to my organisation’s vision”, “My 
 organisation has a vision statement that brings out the best in me”, “My 
 organisation’s vision inspires my best perforamane”, “My organisation’s  vision is 
clear and compelling to me”. (Fry 2013) 

 

Hope, menurut Fry, adalah keinginan dengan jangkaan agar terpenuhi manakala Faith,  

adalah menambahkan keyakinan dan kepastian bahawa sebuah harapan akan tercapai.  Individu 

yang mempunyai Hope/Faith mempunyai visi tentang ke mana dan bagaimana untuk sampai 

ke destinasi. Mereka sanggup menghadapi tentangan dan sanggup bertahan menghadapi 

kesusahan dan penderitaan demi mencapai matlamat mereka. Hope/Faith juga merupakan 

sumber keyakinan bahawa visi, sama ada pribadi atau organisasi, akan terpenuhi. Hope/Faith  

ditunjukkan melalui usaha, tindakan atau kerja. Dalam tindakan, Hope/Faith adalah seperti satu 

perlumbaan yang mempunyai dua komponen penting - kemenangan (visi) dan kegembiraan 

dalam persediaan untuk perlumbaan itu sendiri.  (Fry & Nisiewicsz, 2013: 44). 

 Hope is a desire with an expectation of fulfilment. Faith adds certainty  to 
hope. Taken together, hope/faith is a firm belief in something for which  there is no 
evidence; it is based on values, attitudes, and behaviours that  demonstrate absolute  
certainty and trust that what is desired and expected will  come to pass. Individuals with 
hope/faith have a vision of where they are  going and how to get there. They are willing to 
face opposition and endure  hardships and suffering in order to achieve their goals. 
Hope/faith is also the  source for the convition that the vision, either personal or 
organisational, will  be fulfilled. Hope/faith is demonstrated through effort, action or work. 
In  action, hope/faith is like a race that has two essential components – the victory 
 (vision) and the joy in preparing for the race itself. Both components are  necessary 
and essential elements if hope/faith is to generate the necessary  effort to pursue the vision  
(Fry & Nisiewicsz, 2013:44). 

 

Kata-kata yang menjurus kepada petanda bahawa terdapat (hope/faith) adalah seperti 

berikut: 
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“I have faith in my organisation and I am willing to “do whatever it takes” to 
 ensure that it accomplished its mission”, “I demonstrate my faith in my 
 organisation and its mission by doing everything I can to help us succeed”, “I 
 persevere and exert extra effort to help my organisation succeed because I 
 have faith in what it stands for”, “I set challenging goals for my work because  I 
have faith in my organisation and want us to succeed” (Fry 2013). 

 

Altruistic love atau cinta altruistis didefinisikan sebagai “a sense of wholeness, 

harmony, and well-being produced through care, concern, and appreciation for both self and 

others” yaitu rasa keutuhan, keharmonian dan kesejahteraan yang dihasilkan melalui 

keprihatinan, dan penghargaan untuk kedua-dua diri dan orang lain" (Fry, 2013). Ia mempunyai 

manfaat emosi dan psikologi yang besar yang menjurus kepada memberi dan melayan orang 

lain tanpa syarat. Bidang perubatan dan psikologi positif telah mula mengkaji dan 

mengesahkan cinta yang mempunyai kuasa untuk mengatasi pengaruh negatif emosi yang 

merosakkan seperti kebencian, bimbang, ketakutan dan kemarahan. (Fry & Nisiewicsz, 2013: 

44).  

Cinta Altruistis mempunyai nilai-nilai seperti integritas dan kejujuran; kepercayaan dan 

kesetiaan, rendah hati; keberanian; kesabaran, lemah lembut, dan ketahanan; kebaikan, empati,  

dan belas kasihan; pengampunan, penerimaan, dan syukur; kecemerlangan; dan 

menyeronokkan - menyediakan asas bagi budaya organisasi dan sistem etika yang penting 

untuk kepemimpinan spiritual.  

 The values of altruistic love - Integrity and honesty; trust and loyalty, 
 humility; courage; patience, meekness, and endurance; kindness, empathy,  and 
 compassion; forgiveness, acceptance, and gratitude; excellence; and  fun -  
 provide the foundation for the organisational culture and ethical  system that is 
 essential for spiritual leadership. 

 

Kata-kata yang menjurus kepada nilai-nilai cinta altruistis adalah seperti berikut: 

Integrity  and Honesty. I walk the walk as well as talk the talk. I say what I do and I do 
what I say. I seek and rejoice in truth and base my actions on it (Fry & Nisiewicsz, 2013:97). 

 
Trust and loyalty.  In my chosen relationship, I am faithful and have faith in and rely  

on the character, ability, strength, and truth of others (Fry & Nisiewicsz, 2013:99). 
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Humility. I am modest, courteous, and without false pride. I am not jealous, rude, or 
arrogant. I do not brag (Fry & Nisiewicsz, 2013:100). 

 

Courage. I have the firmness of mind and will, as well as the mental and moral strength, 
to maintain my morale and prevail in the face of extreme difficulty, opposition, threat, danger, 
hardship, and fear (Fry & Nisiewicsz, 2013:100).  

 

Patience, Meekness, and Endurance. I bear trials and/or pain calmly and without 
complaint. I persist in or remain constant to any purpose, idea, or task in the feace of obstacles 
or discouragement. I pursue steadily any course or project I begin. I never quit in spite of 
counter-influences, opposition, discouragement, suffering, or misfortune (Fry & Nisiewicsz, 
2013:103).  

 

Kindness, Empathy, and Compassion. I am warm-hearted, considerate, humane, and 
sympathetic to the feelings and needs of others. When people are suffering, I understand and 
want to do something about it (Fry & Nisiewicsz, 2013:105). 

 

Forgiveness, Acceptance, and Gratitude: I suffer not the burden of failed expectations, 
gossip, jealousy, hatred, or revenge. Instead I chose the power of forgiveness through 
acceptance and gratitude. This frees me from the evils of self-will, judging others, resentment, 
self-pity, and anger and gives me serenity, joy and peace (Fry & Nisiewicsz, 2013:108). 

 

Excellence. I do my best and recognize, rejoice in, and celebrate the noble efforts of my 
fellows (Fry & Nisiewicsz, 2013:113). 

 

Fun. Enjoyment and playfulness must exist at work in order to stimulate minds and 
bring happiness to the workplace. I therefore view my daily activities and work as not the 
dreaded but, instead, as reasons for smiling and having a terrific day in serving others (Fry & 
Nisiewicsz, 2013:113). 

 

Tobroni di dalam menghuraikan aspek ciri-ciri dan nilai-nilai spiritual oleh 

kepemimpinan mengatakan bahawa kepemimpinan spiritual sebagai kepemimpinan yang 

sangat menjaga nilai-nilai etis dan menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual. (Gay Hendrik and 

Lukeman, dalam Tobroni 17). Cara menjana kepemimpinan spiritual adalah dengan memahami 

dan menginternalisasi sifat-sifatNya, menjalani kehidupan sesuai dengan petunjukNya dan 

meneladani RasulNya. Tujuannya adalah memperoleh ridhaNya, menjadi “sahabat” Allāh, 

“kekasih” (wali) Allāh. Inilah manusia yang suci, yang keberadaannya membawa kegembiraan 

bagi manusia-manusia la innya. (Tobroni: 16). Tobroni mengambil contoh dari perspektif 
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sejarah Islam bahawa kepemimpinan spiritual dapat merujuk kepada pola kepemimpinan yang 

diterapkan oleh Muhammad saw. Dengan integritas yang luarbiasa dan mendapatkan gelar 

sebagai al-amin (terpecaya), Muhammad saw mampu mengembangkan kepemimpinan yang 

paling ideal yang paling sukses dalam sejarah peradaban manusia (Tobroni:5). Sifat-sifatnya 

yang utama yaitu shiddiq (righteous), amanah (trustworthy), fathānah (working smart) dan 

tabligh (communicate openly) mampu mempengaruhi orang lain dengan cara mengilhami 

tanpa mengindoktrinasi, menyadarkan tanpa menyakiti, membangkitkan tanpa memaksa dan 

mengajak tanpa memerintah (Tobroni, 5). Tobroni melihat bahawa kepemimpinan spiritual 

berparadigma pada etika religius dalam perilaku kepemimpinannya. Etika religius yang 

dimaksud di sini tidak semata-mata etika yang dieksplorasi dari keyakinan religius, melainkan 

juga etika yang lahir dari pengalaman spiritual seorang pemimpin, spiritualitas yang hidup 

dalam aktivitas keseharian. Sebab agama terutama agama terorganisai (organised religion) 

biasanya terkait dengan aspek-aspek spiritualitas yang tersusun yang meliputi seperangkat 

peraturan, iman, dan tradisi. Kepemimpinan spiritual dan beberapa istilah lain seperti 

kepemimpinan dalam nama Tuhan, kepemimpinan dengan ESQ (emotional spiritual quotient), 

kepemimpinan dimensi keempat, kepemimpinan nuraniah (manajemen qalbu), kepemimpinan 

yang mencontohi Tuhan dan kepemimpinan profetik, merupakan kepemimpinan yang 

mendasarkan diri pada etika religius atau cara hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan.  

Etika religius adalah prinsip-prinsip moral-etis yang diderivasi dari perilaku etis Tuhan 

terhadap hambaNya, perilaku etis manusia terhadap Tuhannya dan perilaku etis manusia 

terhadap sesamanya. Nilai-nilai etis itu dalam kadar yang sempurna telah dicontohkan oleh 

nabi dengan bantuan dan anugerah yang datang dalam bentuk wahyu al-Qurān (Tobroni: 18). 

Pengamalan rohani yang digandingkan dengan tanggungjawab pemimpin mampu melahirkan 

wawasan (visi) yaitu meletakkan standar, membangkitkan yang terbaik dan seorang yang 

visioner (Tobroni, 2010). 
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Kepemimpinan spiritual bukan berarti kepemim pinan yang anti intelektual.  

Kepemimpinan spiritual bukan hanya sangat rasional, melainkan justru menjernihkan 

rasionalitas dengan bimbingan hati nuraninya (Tobroni, 6), seterusnya melahirkan  nilai-nilai 

spiritual pemimpin seperti taqwa, kejujuran sejati, yang boleh dipercayai (reliable), menjadi 

contoh yang baik (uswah hasanah), adil, empati, ukhuwwah, tawaddhuk, husnus zhon, adil,  

amanah, shiddiq dan fathānah; serta nilai-nilai melahirkan wawasan (visi) yaitu meletakkan 

standar, membangkitkan yang terbaik dan seorang yang visioner (Tobroni:2010). 

 
Tabel 1 

Qualities of Spiritual Leadership Fry 
 

Vision Atruistic Love Hope/faith  

Broad Appeal to Key 
Stakeholders 

Trust / Loyalty  Endurance 

Defines the Destination 
dan Journey 

Forgiveness / Acceptance / 
Gratitude 

Perserverance 

Reflects High Ideals Integrity  Do What It Takes 

Encourages Hope / Faith Honesty  Stretch Goals 

Establishes Standard of 
Excellence 

Courage Expectation of Reward / 
Victory 

 Humility Excellence 

 Kindness  

 Compassion  

 Patience / Meekness / 
Endurance 

 

 Fun  

Sumber : International Institute for Spiritual Leadership 
Tabel 2 

Qualities of Spiritual Leadership (Tobroni) 
 

Vision Karakteristik 
kepemimpina
n Spiritual 
berbasis etika 
religus 

Sifat Etis 
Manusia 
terhadap 
Tuhan 

Perilaku Etis  
terhadap 
sesama 
manusia 

Etika 
Religius 
berkaitan 
sikap 
terhadap 

Etika Religius 
berkaitan 
aktivitas 
berkarya dan 
kepemimpinan 

Hope/faith-
Gaya 
kepemimpinan 
dalam 
Mengefektifkan 
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sesama 
manusia 

Budaya 
Organisasi 

Meletetakkan 
standar 

Taqwa Iman  Shiddiq 

Commitment 

Silaturrahmi 
(empathy 
relationship) 

Tabligh 
(communicate 
openly) 

Membangun 
kesabaran 

Membangkitk
an yang 
terbaik 

Kejujuran 
sejati 

Islam Al-Amanah 

(Trust) 

Ukhuwwah Ruh jihad Menuju 
Excellence 

Visioner Reliable Taqwa fathānah  Egalitarianis Kerja sebagai 
ibadah dan 
ahsanu ‘amala 

Membangun 
integritas  

 Uswah 
hasanah 

Tawakkal Khalifah Tawaddhuk Uswah hasanah Membangun 
sinergy 

 Adil  Syukur  Mujtahid 
(Innovator) 
dan Mujāhid 
(Fighter) 

Husnuz zhon Musyārakah 
(Collaboration, 
Teamwork) dan 
Ta’āwun 
(Parnership) 

Membangun 
kolaborasi 

 Empati Sabar Istiqāmah   Reliable Membangkitkan 
rasa Syukur 

 Ukhuwwah Taubat Iffah    

 Tawaddhuk Zikir Philantrophic    

 Husnuz zhon   Adil    

 Amanah      

Sumber : Tobroni (2010) 
 

3)         Organisasi sp iritual / spiritual well-being  

Spiritual well-being atau kesejahteraan spiritual adalah sesuatu yang lahir disebabkan 

impak dari kepemimpinan spiritual. Spiritual well-being merupakan keperluan pemimpin dan 

pengikut di dalam mengharungi kehidupan organisasi yang mana pemimpin dan pengikut 

merasakan kebahgiaan disebabkan pekerjaan memberi kepuasan dan makna. Kebahgiaan 

spiritual dalam konteks pekerjaan ini diistilahkan sebagai “perasaan terpanggil” (calling) dan 

“perasaan keperluan sosial seseorang terpenuhi” (membership). Fry mengistilahkan “calling” 

sebagai merasa kepuasan apabila dapat membuat sebuah perubahan melalui khidmat kepada 

orang lain  “makes a difference through service to others”. Ini membuat seseorang merasa 

hidupnya bermakna dengan kecekapan dan penguasaan untuk merealisasikan potensi penuh 
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mereka melalui kerja mereka. Istilah “calling” memang telah digunapakai bagi menilai 

sesebuah profesionalisma. Ia mempunyai etika tertumpu kepada perkhidmatan dan tidak 

mementingkan diri sendiri terhadap pelanggan, obligasi untuk mengekalkan kualiti dalam 

profesi, dan komitmen untuk syarikat mereka. Mereka percaya profesi yang mereka pilih 

adalah berharga, bahkan penting kepada masyarakat, dan mereka berbangga menjadi ahli 

organisasi tersebut (Fry & Nisiewicsz, 2013: 45).  

 Calling refers to how one makes a difference through service to others 
 and, in doing so, finds meaning and purpose in life. Many people seek not  only 
competence and mastery for realizing their full potential through their  work but also a 
sense that work has some social meaning or value. The term  calling has long been used 
as one of the defining characteristics of a  professional. Professionals in general have 
expertise in a specialized body of  knowledge. They have ethics centred on selfless service 
to clients/customers,  an obligation to maintain quality standards within the profession, a 
 commitment to their carriers. They believe their chosen profession is valuable, 
 even essential to society, and they are proud to be a member of it. The need for 
 calling is satisfied through both personal and organisational spiritual  leadership 
(Fry & Nisiewicsz, 2013:45).  

 

 
Kata-kata yang menjurus kepada petanda (Meaning/Calling) adalah seperti; “The work 

I do makes a difference in people’s lives”, “The work I do is meaningful to me”, “The work I 
do is very important to me”,  “My job activities are personally meaningful to me”.  

 

Membership pula bermaksud semangat kekitaan dan kemasyarakatan; ia melibatkan 

struktur budaya dan sosial yang kita berada di dalamnya. Menurut William James, pengasas 

psikologi moden, keperluan yang paling asas yang dicari manusia adalah untuk difahami dan 

dihargai. Membership adalah suatu perkara yang saling berkaitan dan melalui interaksi sosial.  

Individu manusia adalah manusia yang menghargai kepercayaan antara satu dengan lain, yang 

saling berkaitan, dan memiliki perasaan sebahagian daripada komunitas yang besar. (Fry & 

Nisiewicsz, 2013: 44-46). 

 Membership includes a sense of belonging and community; it involves  the 
cultural and social structures we are immersed in and through which we  seek what William 
James, the founder of modern psychology, called man’s  most fundamental need – to be 
understood and appreciated. Having a sense of  membership is a matter of 
interrelationships and connection through social  interaction. Individuals value their 
affiliations, being interconnected, and  feeling part of a large community (Fry & 
Nisiewicsz, 2013:44-46). 
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Tanda-tanda kekata yang menjurus kepada Membership adalah seperti; “I feel my 

organisation appreciates me and my work”, “I feel my organisation demonstrates respect for 

me and my work”, I feel I am valued as a person in my job”, “I feel highly regarded by my 

leaders”.  

 

Dalam perspektif Tobroni, spiritual well-being atau kebahgiaan spiritual yang lahir dari 

perasaan terpanggil “calling” dan perasaan persaudaraan “membership” dapat dihidupkan 

dengan budaya organisasi yang mengacu kepada kepuasan pekerja melalui pencapaian 

organisasi efektif. Beliau menghuraikan konsep “budaya organisasi”  yaitu sebuah budaya yang 

mengacu ke suatu sistem makna bersama yang dianuti oleh anggota-anggota yang 

membedakan organisasi itu dari organisasi-organisasi yang lain. Sistem makna bersama ini bila 

diamati dengan lebih saksama merupakan seperangkat karakteristik utama yang dihargai oleh 

organisasi itu.  

Budaya organisasi adalah watak, karakter dan kepribadian organisasi yang dibangun 

oleh para anggota komunitas organisasi tersebut; dan budaya organisasi menentukan perilaku 

para anggota. Organisasi yang efektif adalah organisasi yang memiliki budaya, kepribadian 

dan karakter yang kuat yaitu organisasi yang memiliki kekuatan untuk mengembangkan dan 

memobilisasi seluruh sumber daya untuk mencapai tujuan. Melalui proses ini, lahir sebuah 

budaya yang mengisi keperluan anggota yaitu keperluan makna terhadap pekerjaan dan 

kepuasan keanggotaan.  

Menurut Tobroni, organisasi diibaratkan sebagai organisma makhluk hidup yang 

memiliki karakter, watak dan kepribadian. Kepribadian organisasi itulah yang disebut budaya 

organisasi. Budaya organisasi dibangun berdasarkan falsafah yang dianut, keyakinan-

keyakinan dasar dan nilai-nilai dominan yang dihargai bersama komunitas organisasi itu 

sehingga membentuk perilaku organisasi. Sebagaimana manusia, perilaku organisasi (budaya 

organisasi) dapat dilihat dari penampilan fisik (lahiriah) seperti gedung dan pengaturan 

lingkungan, maupun yang non fisik (batiniah) seperti pola komunikasi antar sesama, cara 
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pimpinan memperlakukan pelanggan, cara lembaga menghargai prestasi (sistem imbalan) dan 

lain sebagainya. Budaya atau perilaku itu merupakan manifestasi falsafah, keyakinan dan nilai-

nilai yang hidup dan dihargai oleh organisasi lewat masing-masing individu yang ada di 

dalamnya (Tobroni, 2010:102). 

Dapatan dari kajian Tobroni di lapangan berkenaan melahirkan organisasi efektif 

adalah melalui konsolidasi ideal dengan niat yang suci, mengembangkan persaudaraan, 

pembangunan integritas dan membangkitan rasa syukur dan kesabaran. Niat dan budaya 

organisasi adalah sebagaimana dikemukakan para pakar teori organisasi yaitu suatu sistem 

pemaknaan bersama yang dianuti oleh anggota organisasi dalam bentuk nilai, tradisi,  

keyakinan, norma dan cara berpikir yang unik yang membedakan organisasi itu dari organisasi 

lainnya (Ouchi, 1981 dalam Tobroni, 2010:100). Niat memiliki hubungan yang erat dengan 

budaya organisasi. Niat adalah bagaimana mengelola hati agar hati bisa istiqāmah (konsisten) 

dengan apa yang diniatkan.  

Aspek penting di dalam membina organisasi efektif adalah  mengembangkan 

persaudaraan dan kolaborasi melalui usaha membangun kerjasama diantara seluruh anggota 

komunitas organisasi dengan cara meningkatkan persaudaraan, silaturrahmi dan komunikasi.  

Dalam membangun persaudaraan, aspek keadilan dan kepedulian pemimpin memegang peran 

utama. Berkembangnya rasa persaudaraan yang tulus, suasana kerja akan diwarnai apa yang 

oleh Hendricks dan Ludeman sebagai “gaung keceriaan”. Gaung keceriaan terbentuk dari rasa 

saling percaya, saling memahami, saling menjaga sehingga menghasilkan suasana kesibukan 

yang santai, interaksi yang baik, ceria dan keterlibatan. Ada atau tidaknya gaung keceriaan 

menurut mereka merupakan salah satu cara paling tepat untuk mendeteksi sehat tidaknya 

sebuah perusahaan (Hendrik dan Ludeman, 2002 dalam Tobroni, 2010:104).  

Keberhasilan para pemimpin spiritual dalam memimpin lembaga masing-masing bukan 

merupakan fenomena kebetulan, melainkan salah satunya karena memiliki kekuatan untuk 
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membangun budaya organisasi. Kepemimpinan spiritual mementingkan budaya organisasi 

yang menyokong keceriaan, kesamaan, persaudaraan (membership); dan budaya organisasi 

yang mengacu kepada pencapaian keefektifan (meaning/calling), pekerja dapat merasakan 

keperluan spiritual (kebahgiaan spiritual) mereka terpenuhi.  

4)     Personal and organisational outcomes  

Hasil organisasi “outcome” di dalam kepemimpinan spiritual konteks organisasi 

menghuraikan hasil yang timbul dari kepemimpinan spiritual disebabkan oleh ahli organisasi 

yang merasakan kepuasan; terpenuhi keperluan asas mereka melalui spiritual well-being atau 

kebahgiaan spiritual yang mereka raih dalam alam pekerjaan. Hasil organisasi yang lahir dari 

kepemimpinan spiritual memberi impak positif kepada pekerja dan organisasi yang 

merangkumi  organisational commitment & productivity, satisfaction of life, ethical & spiritual 

well-being dan corporate social responsibility.  

Organisational commitment ataupun komitmen organisasi adalah merupakan tahap 

kesetiaan atau keterikatan yang tinggi oleh seseorang kepada organisasi. Kata kata yang 

menjurus kepada komitmen organisasi adalah seperti berikut: 

“I feel like “part of the family” in this organisation”, “I really feel as if my 
organisation’s problems are my own”, “I would be very happy to spend the  rest of my career 
with this organisation”, “I talk up this organisation to my friends as a great place to work”, 
“I feel a strong sense of belonging to my organisation.” (Fry, 2013:202) 

 

Productivity di dalam konteks model kepimpinan spiritual merupakan ketangkasan di 

dalam menghasilkan keuntungan, keberkesanan dan hasil.  Kata-kata yang menjurus kepada 

petanda productivity yaitu ketangkasan di dalam menghasilkan keuntungan adalah seperti 

berikut:  

“In my department, everyone gives his or her best effort”, “In my department, work 
quality is a high priority for all workers”, “My work group is very productive”, “My work 
group is very efficient in getting maximum output from the resources (money, people, 
equipment, etc.) we have available. (Fry, 2013:202) 

 

Satisfaction of life atau kepuasan hidup adalah apabila seseorang merasakan 

kesejahteraan atau kepuasan hidup secara keseluruhan. Kata-kata yang menjurus kepada 

(satisfaction of life) adalah seperti, “The condition of my life are excellent”,“I am satisfied with 

my life”, “In most ways my life is ideal”, “If I could live my life over, I would change almost 

nothing”, “So far I have gotten the important things I want in life”.  
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Ethical & Spiritual well-being didefinisikan oleh Fry sebagai kesejahteraan dalam  

bentuk etik dan spiritual manakala Corporate social responsibility didefinisikan sebagai 

komitmen ahli organisasi terhadap kehidupan sosial di dalam kehidupan korporat. 

Outcome dalam kepemimpinan spiritual perspektif Tobroni adalah merupakan 

organisasi yang efektif.  Lembaga yang efektif yang mempu melakukan perubahan cepat, 

terarah dan konsisten adalah lembaga yang memiliki budaya organisasi yang kuat. Untuk dapat 

membangun budaya organisasi yang kuat diperlukan sebuah core belief, core values, visi dan 

misi yang mampu menjadi paradigma dan sekaligus kekuatan penggerak untuk melakukan 

perubahan. Melalui kepemim pinan spiritual yang mendokong nilai-nilai spiritual dan 

mengimplementasi nilai-nilai spiritual dalam hidup dan kerja, melahirkan individu yang 

efektif. Individu-individu yang efektif akan seterusnya membentuk kelompok yang efektif dan 

kelompok yang efektif membentuk organisasi yang efektif (Tobroni:125).  

c.         Rangka Model Kepemimpinan Spiritual Integratif (Fry & Tobroni) 

Model kepemimpinan spiritual konteks organisasi Fry sebahagian besar berbentuk 

dalaman organisasi; berbentuk “organisation centric” yaitu kepemimpinan melalui nilai-nilai  

universal yang berinteraksi dengan wargakerja melalui visi, misi, keyakinan dan harapan dan 

kehidupan spiritual demi mencapai visi misi organisasi. Model Fry tidak secara spesifik 

mengatakan persoalan disebalik organisasi, yaitu kaitan keakhiratan, ketuhanan secara spesifik, 

amalan spiritual yang berupa ibadat khusus. Tobroni di dalam membincangkan model 

kepemimpinan spiritual mendatangkan konsep kepemimpinan spiritual Islami secara spesifik; 

mengedepankan semangat (ruh) Tuhan, berparadigma nilai-nilai ketuhanan dan berpeduman 

pada etika religius (Tobroni 183). Kepemimpinan yang mencontohi Tuhan yaitu pemimpin 

spiritual menyadari bahwa yang lahiriah sifatnya sementara (organisasi), sedang yang abadi 

adalah yang batiniah (luar dari apa yang nyata). Ini membawa arti bahawa kepemimpinan 

spiritual konteks organisasi Tobroni memiliki wawasan yang melewati yang nyata yaitu 

kebahgiaan umat, pencapaian organisasi dan juga kebahgiaan akhirat. Karena itu, pemimpin 
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spiritual senantiasa berusaha mengembangkan kedekatan dengan dunia ilāhiah dan senantiasa 

membawa fenomena lahiriah ke dalam dunia batin atau spiritualitas.  

Model Fry bisa dikembangkan dengan aspek khusus Islami melalui pendekatan 

integrasi yaitu menyempurnakan dengan komponen-komponen Islami. Mengintegrasikan 

model Fry dengan worlview  Islami bisa merangkumi tahap (1) “pra-organisasi” yaitu Niat Suci 

yaitu tahap sebelum pembentukan organisasi; 2) “tahap organisasi” yaitu Ibadat – yaitu ilmu, 

iman dan amal soleh dalam menerajui organisasi; dan 3) tahap “post-organisasi” yaitu tahap 

melewati organisasi yaitu rahmatan lil ‘ālamin – yaitu hasil organisasi yang membawa rahmat 

ke sekelian alam dan al-falāh yaitu kejayaan di akhirat.  

Tahap Pra-organisasi merupakan tahap sebelum terbentuknya organisasi yang 

merupakan niat suci sebagai komponen pertama, merupakan titik mula di dalam Islam yang 

terpancar di dalam maksud hadith innamā al-a’mālu binniyyāt. Setiap sesuatu amalan bermula 

dengan niat. Ini bermakna setiap sesuatu tidak berlaku secara insidental namun bermula dengan 

niat. Pahala dan dosa banyak bergantung kepada niat. Niat merupakan komponen utama 

sebelum perlakuan sesuatu usaha. Di dalam sejarah, Rasulullah s.a.w membina kota Madinah 

bermula dengan niat mencari sebuah tempat yang kondusif untuk memikul beban 

kepemimpinan umat. Madinah sebagai negara yang dihidupkan environmen yang dapat 

melahirkan individu-individu yang memiliki ketrampilan segala bentuk untuk seterusnya 

meneruskan tugas pemimpin.  

Penciptaan kota Madinah sebagai sebuah wadah, platform untuk mencapai visi misi 

Islam sebagai rahmatan lil ‘ālamin berlaku beberapa tahun sebelumnya dengan komponen niat.   

Niat suci merupakan binaan yang tersendiri. Niat suci ini memiliki dorongan dalaman spiritual 

seperti cinta yang mendalam terhadap subjek melalui dakwah dan pembelaan agar dapat 

memberi keselamatan dan kebahgiaan; yaitu merangkum i dua perkara utama, (1) agar manusia 

mengenali Tuhan dan bebas dari penghambaan sesama manusia, (2) agar manusia mendapat 
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kebahgiaan. Ini membawa arti bahwa niat suci yang mendorong aspek vertikal dan horizontal 

kemanusiaan. Vertikal yaitu keselamatan dan kebahgiaan agar manusia mengenali Tuhan dan 

beribadat kepadaNya; horizontal yaitu manusia mencapai keselamatan dan kebahgiaan dengan 

nilai-nilai murni.  

Tahap organisasi merupakan tahap kepemimpinan memimpin organisasi melalui 

pendekatan ibadat, yaitu amal soleh oleh pemimpin spiritual di dalam mencapai niat murni. 

Ibadat merupakan buah dari keimanan yang lahir dari niat yang suci. Komponen ibadat yaitu 

ilmu, iman dan amal soleh merupakan komponen yang merealisasikan niat murni. Dalam 

sejarah Islam, aspek organisasi Islami ini memastikan kejayaan seperti yang tercatit di Madinah 

yang mana iman dan amal merupakan tugas utama yang dilakukan oleh Rasulullah saw. Pada 

awal pembentukan Madinah adalah untuk memastikan sebuah negara yang kondusif bagi setiap 

warganegara agar dapat hidup dengan tenang dan bahgia di bawah kepemimpinan Rasulullah 

saw melalui seperangkatan peraturan-peraturan yang perlu ditaati dan dilakukan oleh setiap 

warga. Ini merangkumi pembinaan masjid, sistem persaudaraan, piagam madinah; sehingga 

lahir sebuah environmen yang memiliki nilai-nilai soleh, berkasih-sayang serta hormat 

menghormati dan akhirnya Madinah merupakan negara yang harum namanya di pelosok 

jazirah Arabiyah dan Islam berkembang dengan pesat melalui proses pendidikan melalui 

interaksi antara masyarakat dari berbagai la tar belakang dan warga negara.   

Tahap Post organisasi adalah merupakan tahap menebarkan produk melewati aspek 

dalaman. Produk yang dihasilkan oleh amal Islami melebihi kepentingan organisasi bahkan 

untuk kepentingan masyarakat umum, alam, dunia dan akhirat. Rahmatan lil ‘ālamin  

merupakan komponen ketiga, yaitu tugas yang diemban oleh pendidikan Islam tidak lain adalah 

misi Islam itu sendiri yaitu rahmatan lil’alamin (rahmat bagi seluruh alam). Sebagaimana 

Firman Allāh yang bermaksud “dan tidak-lah Aku (Allāh) mengutus engkau (Muhammad) 

melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam (Q.S. 21:107). Dan maksud Allāh, “ dan 
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diantara mereka ada yang orang berdoa” “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia 

dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa api neraka” (Q.S. al-Baqarah, 2:201) 

(Tobroni 29). 

Integrasi antara pra-organisasi, organisasi, dan post-organisasi terangkum sebagai 

sebuah gagasan yang utuh yang dim iliki oleh pemimpin yang mampu menggabungkan 

kekuatan spiritual dan sosial; gabungan proses sebelum dan sesudah organisasi; hasil yang 

memenuhi kepentingan organisasi dan kepentingan kebahgiaan dunia dan akhirat. Pandangan 

Islami mengintegrasikan aspek spiritual, sosial sebagai sebuah unit yang berkaitan yang segala 

usaha menuju ke arah mencapai rahmat kepada sekelian alam melalui mencari keredaan Tuhan. 

Dalam pandangan Islam, segala aktivitas manusia yang diniatkan sebagai upaya mewujudkan 

rahmatan lil’alamin bernilai ibadah. Makna ibadah tidak hanya bersifat ritual seperti solāt,  

puasa dan haji, melainkan juga berdimensi sosial (Tobroni 30).  

Huraian di atas menggambarkan tahap – tahap yang dilalui oleh Rasululah saw sebagai 

pemimpin umat. Tahap ini juga diikuti oleh pemimpin setelah baginda, yaitu sahabat-sahabat 

yang menerajui kepimpinan. Mereka menunjukkan model yang serupa yaitu berbekalkan niat 

suci, iman dan amal soleh serta ibadah, dan akhirnya melahirkan rahmatan lil ‘ālamin. 

Sehinggakan umat terkemudian merasakan kemanisan iman, Islam, ihsān, persaudaraan, dan 

keyakinan akhirat.  

Berikut adalah rumusan dari integrasi model Fry dan Tobroni serta konsep Islami 

sebuah model kepemimpinan spiritual integratif.  Konsep model ini merupakan konsep awal 

bagi penelitian di Al-Zuhri di dalam meneliti jawapan kepada soalan penelitian berkisar ciri-

ciri kepemimpinan spiritual yang berlaku di organisasi tersebut.  
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Gambar 2: Kerangka Model Integratif Fry & Tobroni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di dalam model integratif, gabungan model kepemimpinan spiritual Fry dan Tobroni.  
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B.  Pengembangan Lembaga Pendidikan Agama Islam melalui   

            Kepemimpinan Spiritual      

Istilah Pengembangan pendidikan Agama Islam di lembaga pendidikan  bermaksud 

menghuraikan aspek pengembangan pendidikan yang berlaku di sebuah lembaga pendidikan 

Agama Islam bersandarkan kepemimpinan yang memiliki ciri-ciri kepemimpinan spiritual.  

Kepimpinan spiritual di lembaga pendidikan merupakan bentuk kepimpinan yang 

mendahulukan nilai-nilai spiritual di dalam membawa lembaga pendidikan kepada keefektifan. 

Apakah kaitannya kepemimpinan spiritual dengan pengembangan lembaga pendidikan? 

Bagaimanakah kepemimpinan spiritual dapat berfungsi sebagai agen pengembangan 

pendidikan? 

Beberapa ciri Kepemimpinan spiritual dapat dilihat sebagai potensi pengembangan 

lembaga pendidikan berdasarkan kepada huraian di dalam kajian pustaka seperti berikut. 

(1) Kepemimpinan spiritual berfungsi sebagai agen penggerak “process driven”  

lembaga pendidikan ke arah mencapai visi pendidikan. “Process driven” membawa maksud 

bahawa lembaga yang mempunyai kekuatan berterusan di dalam mengemban amanah-amanah 

lembaga organisasi sehingga sampai kepada tujuan, melalui motivasi pekerja yang tidak 

kunjung padam disebabkan kerana ciri-ciri kepemimpinan spiritual yang didorong oleh proses, 

yang sekiranya diikuti dengan saksama akan menuju kepada tujuan visi, misi, objektif 

perjuangan lembaga yang berterusan. 

(2) Kepemimpinan Spiritual merupakan kepemim pinan lembaga melalui sifat-sifat 

seperti visi yang jelas, cinta altruistis, harapan (hope) dan keyakinan (faith) mempunyai 

keupayaan untuk meningkatkan komitmen dan produktivitas lembaga pendidikan (Amara 

Arsyad & Abdus Sattar Abbasi, 2014).  
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(3) Kepemimpinan spiritual memberikan  energy dan synergi yang diperlukan untuk 

memotivasi pekerja serta memenuhi tuntutan di dalam konteks akauntabiliti dan external 

control (Sally Beth Lyon, 2004). Sifat energy dan synergi memberikan sebuah kekuatan jangka 

panjang bagi lembaga untuk terus konsisten dan istaqāmah di dalam proses pengembangan. 

Akauntabiliti pula memastikan lembaga memiliki perjalanan yang jujur dan selamat di dalam 

perjalanan yang jauh disepanjang perjalanan menuju visi. 

(4) Kepemimpinan spiritual melalui  cinta altruistis mampu menyediakan suasana yang 

kondusif terhadap kepuasaan pribadi dan komitmen berterusan, yang mana penting demi 

survival dan pengembangan organisasi di dunia yang global dan penuh diversitas (Zachary G. 

Wade, 2015). 

Kepemimpinan Spiritual mendapatkan kesan positif kepada organisasi dalam bentuk 

kepuasan kerja (Juwaizi & Izah, 2011), keberkesanan pekerja (Ahlijah, 2014), budaya 

berdasarkan cinta altruistis (Fry, 2013; Amara Arshad, 2014), komitmen pekerja (Mansor 

Norudin, 2013; Wiwiek, 2011; Zachary, 2015), pemilikan psikologi oleh pekerja (Amara 

Arsyad, 2014) dan pencegahan rasuah (Sharma, 2014).  

Dari huraian kepemimpinan spiritual konteks organisasi yang telah dihuraikan dapat 

dirumuskan bahawa kepemimpinan spiritual mampu membawa lembaga kepada kefektifan, 

produktivitas dan pengembangan melalui usaha-usaha oleh ahli organisasi yang terpenuhi 

keperluan spiritual mereka. Pengembangan pendidikan Agama Islam berlaku apabila  

kepemimpinan spiritual menjadikan visi m isi pendidikan agama yang memiliki cakupan yang 

luas dan potensi pengembangan yang tanpa penghujung sebagai sum ber motivasi dan matlamat 

individu dan organisasi. Pengembangan lembaga pendidikan agama Islam mampu mencapai 

pengembangan bersandarkan gabungan tiga faktor yaitu (1) Kepemimpinan Spiritual lembaga 

pendidikan & Nilai-nilai Spiritual, (2) visi, misi pendidikan Agama Islam (3) usaha-usaha yang 

dilakukan oleh lembaga ke arah pengembangan.  
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1.  Nilai-nilai Kepemimpinan Spiritual  

Disebabkan ciri kepemimpinan spiritual yang bernuansa nilai-nilai kemanusiaan yang 

universal serta nilai agama dan keakhiratan itu, maka kepemimpinan spiritual mempunyai 

potensi bagi mengembangkan pendidikan Islam di sesebuah lembaga pendidikan. Ini adalah 

karena manusia diciptakan Allāh swt dengan misi yang multidimensi merangkumi 

penghambaan yang mutlak kepada Allāh serta menjadi pemimpin di muka bumi. Manusia juga 

diciptakan dengan memiliki bakat yang pelbagai dan mengarah kepada pengembangan. 

Manakala tujuan pendidikan pula harus mengembangkan potensi manusia secara utuh, yaitu 

kognitif, psikomotorik dan afektif. Pengembangan ini seharusnya berlaku di dalam kepahaman 

manusia dan kemampuan memikul visi misi manusia diciptakan antaranya menuju kepada 

insan kamil.  

Kepemimpinan spiritual konteks organisasi mementingkan nilai-nilai spiritual 

pemimpin yang mampu menggerakkan usaha-usaha pengembangan. Sebagaimana 

dikemukakan dalam pendahuluan, nilai-nilai spiritual yaitu nilai-nilai yang menyebabkan 

adanya keridhaan Tuhan (ridha Allāh) dan nilai yang memiliki energi mendorong, seperti sifat 

prihatin, kejujuran, keyakinan penuh harapan, niat suci untuk membela, persaudaraan dan 

ihsan. Apabila nilai-nilai itu dijadikan sebagai mission-focused, vision-directed, philosophy-

driven dan value-based institution, akan memiliki kekuatan yang luar biasa dalam membentuk 

individu dan organisasi yang efektif dan kemudian berkerjasama untuk merealisasikan visi,  

misi dan tujuan organisasi .  

 

 

2.  Visi Misi & Tujuan Pendidikan Agam a Islam  
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Antara kekuatan kepemim pinan spiritual dalam konteks organisasi adalah 

menggerakkan organisasi melalui visi, misi dan tujuan organisasi. Nilai-nilai kepemimpinan 

spiritual merupakan penggerak usaha pengembangan pendidikan melalui visi, misi dan tujuan 

pendidikan agama Islam. Pendidikan Agama Islam memiliki visi misi pendidikan ke atas 

manusia sesuai dengan keperluan manusia yang sejagat dan global serta kepelbagaian bakat 

dalam pendekatan multidimensional pendidikan Agama Islam. Visi misi pendidikan Agama 

Islam begitu luas ibarat lautan yang tidak akan selesai. Visi misi pendidikan Islam tidak akan 

berpenghujung. Ini menjadikan pengembangan pendidikan Islam sebuah gagasan yang tidak 

akan pernah berpenghujung bagi setiap lembaga pendidikan.  

Dari aspek visi dan misi pendidikan Islam di dalam menjana individu Muslim, terdapat 

keluasan potensi pengembangan.  Agus (2012:35) menyatakan bahwa manusia diciptakan 

Tuhan dengan segenap potensi yang ada agar menjadi pribadi-pribadi yang unggul, sehingga 

mampu mengemban tugas sebagai khalifatullah fil ardh. Istilah “insan kamil” merupakan 

gambaran idealis bagi sosok manusia yang memiliki kemampuan dan kematangan diri dari 

aspek inteligensi, emosi, kepribadian, sosial, dan spiritual, sehingga mampu memahami realiti 

alam profan dan sakral dengan baik serta dapat menjalankan peran dan fungsinya sebagai wakil 

Tuhan di bumi (Agus, 2012:35). Ini membawa erti bahwa pendidikan agama perlu memahami 

aspek manusia yang multi dimensi yang memiliki keperluan yang multi dimensi serta  

keinginan mengamalkan agama dengan perspektif yang multi dimensi.  

Dari aspek karakteristik pendidikan Islam pula, visi pendidikan merangkumi aspek 

yang luas yang memerlukan segala ketrampilan spiritual untuk menjadikannya kenyataan. 

Potensi pengembangan pendidikan Islam akan berterusan. Menurut al- Zunaidi (Musfah, 

2012:341) karakteristik pendidikan Islam holistik memiliki beberapa sifat dan ciri asasi yang 

merangkumi sifat rabbāni, insāniyyah, syumūliyyah, al-hadafiyyah-al-samiyah, al-wudhūh. 
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1. Bersifat rabbāni yaitu bersumber dari dan bermuara kepada sistem nilai ketuhanan. 

Sumber utamanya adalah wahyu,  Al-Qurān dan Sunnah (Jejean Musfah Ed. 2012:341) 

2. Bersifat insāniyyah (kemanusiaan, humanistik) yaitu produk pemikiran pendidikan 

Islam hendaklah berorientasi kepada proses humanisasi, pemanusiaan manusia, dengan 

mengedepankan pemberdayaan, pencerdasan, kemaslahatan, dan kesejahteraan umat manusia.  

3. Bersifat syumūliyyah wa mutakāmilah yaitu komprehensif dan terpadu, meliputi 

segala bidang keilmuan, ketrampilan (bahasa, sosial, hidup) berorentasi dunia-akhirat (masa 

kini dan mendatang) (Musfah, 2012:342). 

4. bersifat al-hadafiyyah al-samiyah yaitu bercita-cita dan bertujuan luhur/mulia. 

5. Bercirikan al-wudhūh (kejelasan) yaitu sistem pendidikan Islam itu jelas, tidak hanya 

dari segi sumber acuan dan metodenya, tetapi juga jelas dari segi orientasi, kerangka prosedur 

kerja dan implementasinya.  

Spiritualitas dalam kepemimpinan Pendidikan Agama Islam memiliki posisi yang 

strategik di dalam melahirkan umat yang berwibawa, berwawasan, berkualitas yang meliputi 

hubungan horizontal dan vertikal yaitu antara sesama manusia dan Tuhan. Pendidikan agama 

yang multi dimensi akan sesuai bagi keperluan manusia yang juga multi dimensi yaitu aspek 

emosi, akal, jiwa, kerohanian dan motivasi ibadat kepada Tuhan. Pendidikan memiliki posisi 

penting di dalam mendidik manusia agar memiliki ketrampilan kepahaman dan keupayaan di 

dalam mengamalkan agama melalui dimensi yang pelbagai demi mencapai maksud yaitu 

manusia menjadi seorang yang berjaya melalui pengamalan agama yang equilibirum, selamat, 

inklusif, holistik dan interrelated. Ini dapat dicapai melalui pendekatan PAI yang integratif 

yang mengambil kira multi dimensi kemanusian dan kemasyarakatan berlandaskan visi, misi 

dan dorongan spiritual, ketuhanan, keakhiratan.  

Huraian di atas menerangkan bahawa Lembaga Pendidikan Agama Islam memiliki 

keupayaan untuk melahirkan visi misi dan tujuan pendidikan yang syumul; yang merangkumi 
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hal individu, sosial, dunia dan akhirat Ini merupakan peluang pengembangan yang tidak ada 

penghujung.  

 

3.   Usaha Program pengembangan melalui kepemimpinan spiritual  

Intipati kepemimpinan spiritual organisasi adalah melahirkan lembaga yang penuh 

termotivasi dengan spiritualitas yang tinggi sehingga menimbulkan perasaan terpanggil untuk 

bersama memikul beban visi organisasi. Perasaan kebahgiaan spiritual ahli organisasi 

menjadikan mereka bersemangat untuk memiliki bersama tujuan lembaga. Hasil dari 

kepemimpinan spiritual adalah ahli lembaga yang menjana segala usaha demi mencapai visi.  

Kepemimpinan spiritual lembaga pendidikan melahirkan usaha-usaha di dalam  

merealisasikan visi misi pendidikan. Usaha-usaha yang lahir dari kepemimpinan ini adalah 

hasil dari semangat dalaman ahli organisasi yang mendapati makna di dalam berorganisasi dan 

kerana keperluan spiritual mereka terpenuhi.  

Kajian Dalai (2005) mendapati bahawa pemimpin spiritual mempunyai kekuatan 

melalui spiritualitas di dalam mengemban tugas kepemimpinan. Manakala Amara Arsyad & 

Abdus Sattar Abbasi (2014) mendapati bahawa Kepemimpinan spiritual memiliki keupayaan 

untuk memberi impak ke atas organisasi. Kepemimpinan spiritual di organisasi Islami pula 

mampu melahirkan program pengembangan pendidikan agama Islam berbekalkan nilai-nilai 

spiritual; la lu bersandarkan visi misi dan tujuan pendidikan Islam melakukan usaha-usaha 

pengembangan Pendidikan Islam (Tobroni: 125). 

Kepemimpinan spiritual menghidupkan usaha-usaha dalam rangka pengembangan 

pendidikan agama Islam dalam bentuk yang memberi impak pengembangan.  Antara usaha 

kepemimpinan spiritual adalah penghargaan kepada ilmu dan mereka yang berilmu. 

Penghargaan kepada ilmu dan orang yang berilmu menurut Tobroni merupakan usaha yang 

dilakukan oleh bangsa yang paling maju dalam ilmu pengetahuan. Dan dari sebab dan akibat 
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melahirkan limpahan keberkahan kepada masyarakat dalam aspek pengembangan ilmu, 

menyemarakkan budaya pengembangan ilmu, kajian-kajian ilmiah, menarik masyarakat untuk 

menimba ilmu sehinggalah ilmu dan orang yang berilmu menjadi berharga di masyarakat. 

Kerana itu menurut Tobroni, kunci keberhasilan lembaga-lembaga pendidikan terkemuka di 

dunia dan kemajuan bangsa mereka bertolak dari  mencari calon mahasiswa terbaik atau 

mahasiswa yang kom itmen dengan ilmu pengetahuan dari seluruh penjuru dunia. Juga 

merekrut pengajar-pengajar terbaik dunia.  

Kepemimpinan spiritual berusaha membuat program peningkatan guru. Ini adalah 

kerana guru harus terpanggil untuk membimbing, melayani, mengarahkan, menolong, 

memotivasi dan memberdayakan sesama, khususnya anak didiknya sebagai sebuah 

keterpanggilan kemanusiaan dan bukan semata-mata terkait dengan tugas formal atau 

pekerjaanya sebagai guru. Sehingga guru benar-benar mampu, ikhlās (sepenuh hati) dan penuh 

dedikasi dalam menjalankan tugas keguruannya. Sesuai dengan pandangan Islam, seorang guru 

haruslah seorang yang bertakwa, yaitu beriman, berilmu dan berakhlak karimah sehingga tidak 

sahaja efektif dalam mengajar tetapi juga efektif dalam mendidik. Sebab mendidik dengan 

keteladanan lebih efektif daripada mengajar dengan perkataan (lisān al-hāl afshahu min lisān 

al-maqāl). 

Kepemimpinan spiritual berusaha membuat program pengembangan murid. Murid 

merupakan pelanggan bagi lembaga pendidikan Islam. Murid adalah sebab beradanya lembaga 

pendidikan Islam. Murid merupakan hasil dari usaha pendidikan yang akan meneruskan misi 

visi pendidikan sebagai rahmatan lil ‘ālamin yaitu penerusan penyebaran ilmu agama Islam.  

Kepemimpinan spiritual berusaha mengembangkan hubungan dan kolaborasi.  

Pengembagan kolaborasi menjanjikan peluang-peluang yang luas bagi murid untuk 

melanjutkan pelajaran. Kolaborasi juga menunjukkan bahwa lembaga pendidikan mempunyai 
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kredibilitas dan standar yang diakui oleh lembaga pendidikan tinggi yang lain. Kolaborasi 

memastikan kesenambungan kehidupan lembaga pendidikan.  

Kepemimpinan spiritual berusaha mengembangkan kualitas dalam memberi 

pembelajaran agama Islam. Dengan pembelajaran yang berkualitas, sesebuah lembaga 

pendidikan akan menjadi tarikan dan kepercayaan bagi masyarakat. Kualitas merupakan 

ukurtara kepemimpinan spiritual di dalam mengukur sejauh mana tanggungjawab kepada 

Tuhan di dalam mengemban amanah.  

Sebagai rumusan, pengembangan pendidikan Agama Islam melalui kepemimpinan 

spiritual melalui komponen-komponen utama, yang bermula dari komponen nilai 

kepemimpinan spiritual yang bersandarkan keyakinan dan harapan kepada visi misi dan tujuan 

pendidikan Agama Islam. Kepemimpinan berusaha dengan segala kemampuan menghidupkan 

program-program pengembangan yang merangkumi    komponen-komponen   utama  di dalam   

pendidikan.   Dengan  berkat  

keikhlāsan dan ibadat serta mencari redha Allāh oleh pemimpin dan sokongan ahli organisasi 

spiritual, maka usaha-usaha yang dilakukan menjurus kepada pengembangan pendidikan 

Agama Islam bagi sesebuah organisasi pendidikan. Berikut adalah gambar konsep penelusuran 

kepemimpinan spiritual di dalam pengembangan pendidikan agama Islam.  

 

Gambar 3 : Hubungkait nilai kepemimpinan spiritual di dalam  
pengembangan pendidikan Agama Islam 
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