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Abstact- Peran pemimpin sangat strategis dalam menentukan 
keberlangsungan sebuah insititusi.  Pemimpin juga menjadi 
role model, mentor, dan juga penentu tujuan organisasi. Oleh 
karena perannya yang sangat sentral tersebut pemimpin harus 
memiliki dan mampu mendorong anggota organisasi untuk 
menjadikan nilai-nilai etika dalam bingkai nilai-nilai Islam. Hal 
ini karena nilai-nilai Islam memiliki cakupan dan bersifat 
universal. Makalah ini merupakan studi literature review (2011 
-2020) tentang ethical leadership. Metode kuantitatif dengan 
aplikasi Publish or Perish (PoP) digunakan untuk menyaring 
artikel yang relevan. Database yang digunakan dalam PoP 
adalah Scopus. Selama kurun waktu ini ada 200 yang 
dimasukkan dalam pencarian PoP sebagiamana batasan dalam 
aplikasi PoP. Artikel kategori Q1 dan langsung terkait dengan 
konsep ethical leadership dianalisis. Hasilnya ada 3 artikel 
dianalisis, mengenai dimensi ethical leadership. Namun, dalam 
literatur yang telah ada, diskusi ethical leadership, belum 
memiliki nilai etik spiritual Islam yang bersifat transedental. 
Oleh karena itu perlu untuk diwarnai atau diintervensi dengan 
sebuah nilai yang maknanya universal dan transendental, yaitu 
nilai ihsan. Akhirnya makalah ini memperkenalkan ethical 
leadership berbasis nilai Ihsan. Ini diharapkan meningkatkan 
literatur nilai-nilai Islam dalam kepemimpinan dengan 
memperhatikan peran religiusitas di tingkat organisasi 
daripada hanya berfokus pada spiritualitas di tingkat individu. 

Kata Kunci: ethical leadership, transedental, ihsan values 

 

Latar belakang 

Peran pemimpin sangat strategis dalam menentukan 
keberlangsungan sebuah insititusi.  Pemimpin juga menjadi 
role model, mentor, dan juga penentu tujuan organisasi. Oleh 
karena perannya yang sangat sentral tersebut pemimpin harus 
memiliki dan mampu mendorong anggota organisasi untuk 
menjadikan nilai-nilai etika dalam bingkai nilai-nilai Islam. Hal 
ini karena nilai-nilai Islam memiliki cakupan dan bersifat 
universal. Pemimpin diharapkan memimpin dengan 
komunikasi, memberi penghargaan, hukuman dan memotivasi 
karyawan dengan etika positif (Brown & Treviño, 2006). Studi 
terkait ethical leadership telah dilakukan (Eisenbeiss, 2012; 
Resick et al., 2011; Kalshoven, Den Hartog, & De Hoogh, 
2011).  

Namun, literatur yang telah ada dan konseptualisasi tentang 
ethical leadership masih memiliki kekurangan yaitu pertama, 

nilai etik yang dikembangkan belum disandarkan pada nilai-
nilai yang memiliki makna transendental. Kedua, nilai etik 
yang ada belum disandarkan pada Allah SWT dan masih 
sebatas pada kebaikan hubungan interpersonal. Ketiga, belum 
disandarkan pada nilai etik yang memiliki kebenaran universal 
yaitu Al Quran. Oleh karena itu perlu untuk diwarnai atau 
diintervensi dengan sebuah nilai yang maknanya 
transendental, yaitu nilai ihsan. Intervensi ini dilakukan untuk 
memperluas, memberi cahaya dan visi baru (Schriesheim & 
Neider, 1996) serta melengkapi agar dimensi ethical leadership 
memiliki cakupan yang lebih luas, komprehensif, dan memiliki 
nilai transformatif (Bacharach, 1989). Cakupan kemanfaatan 
yang luas ini menjadi salah satu indikator dari sebuah teori 
yang baik (Bao, 2015), bahkan ide terbaikpun bisa kehilangan 
makna jika cakupan utilitasnya sempit (Colquitt & George, 
2011). 

Tujuan Penelitian 

Makalah ini merupakan studi literature review (2011 -2020) 
tentang ethical leadership pada literatur yang telah ada, 
memberikan warna dan mengintervensi konsep ethical 
leadership dengan nilai-nilai Islam. Kami membagi makalah 
ini menjadi empat bagian. Pertama, bagian ini membahas 
konsep ethical leadership secara umum yang telah ada dan 
tujuan makalah. Bagian kedua, tinjauan literatur yang ada 
tentang konsep ethical leadership, kelemahan konsep yang 
ada, dan pentingnya intervensi nilai ihsan dalam konsep 
ethical leadership. Bagian ketiga, menjelaskan langkah-langkah 
metode penelitian. Hasil dari perangkat lunak PoP dibahas. 
Bagian keempat, kesimpulan dan agenda penelitian masa 
depan. 

Kajian Literatur 

 Ethical leadership adalah kepemimpinan yang 
menunjukkan perilaku secara normatif sesuai dengan nilai-
nilai pribadi dan hubungan interpersonal, mempromosikan 
perilaku tersebut kepada anggota organisasi melalui 
komunikasi dua arah, dan dalam pengambilan keputusan 
(Brown & Treviño, 2006; Brown, Treviño, & Harrison, 2005). 
Studi kualitatif mengenai dimensi ethical leadership dilakukan 
oleh (Resick et al., 2011), yang meneliti nilai ethical leadership 
dari perspektif Asia, Amerika dan Eropa. Hasil penelitiannya 
menemukan enam dimensi ethical leadership meliputi, 
akuntabilitas dalam melaksanakan tugas, pertimbangan dan 
menghormati orang lain, keadilan, kejujuran dan integritas, 
orientasi kolektif, keterbukaan dan fleksibilitas (Resick et al., 
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2011). Studi (Kalshoven et al., 2011) mengembangkan tujuh 
dimensi ethical leadership yaitu keadilan, integritas, panduan 
etis, orientasi orang lain, pembagian kekuasaan, klarifikasi 
peran dan kepedulian berkelanjutan. Sementara (Eisenbeiss, 
2012) mengembangkan empat dimensi ethical leadership yaitu 
orientasi manusiawi, orientasi keadilan, orientasi bertanggung 
jawab dan berkelanjutan, orientasi moderasi. 

Metode Penelitian 

Metode kuantitatif dengan aplikasi Publish or Perish (PoP) 
dari Harzing (Adams, 2016) digunakan untuk menyaring data 
artikel yang relevan. Database yang digunakan dalam PoP 
adalah data base dari Scopus yang kami akses September 
2020. Selama kurun waktu (2011-2020) ini dengan 
menggunakan title word ethical leadership, ditemukan ada 200 
artikel yang dimasukkan dalam batasan pencarian PoP. 
Selanjutnya dipilih artikel yang masuk kategori Q1 
berdasarkan situs scimago dan terkait langsung dengan 
dimensi ethical leadership dianalisis. 

Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan data hasil pencarian menggunakan PoP, dengan 
kriteria sebagaimana tersebut, ditemukan 3 jurnal yang 
dianalisis, dan tinjauan kritis terangkum pada tabel 1 berikut, 

Tabel 1: Dimensi ethical leadership dan tinjuan kritis 

No Author Dimensi Keypoints Kelemahan 

1. (Resick et 

al., 2011)   
 akuntabilitas dalam 

melaksanakan tugas  

 pertimbangan dan 

menghormati orang 

lain 

 keadilan 

 kejujuran dan 

integritas 

 orientasi kolektif 

 keterbukaan dan 

fleksibilitas 

 landasan etiknya 

belum jelas, masih 

pada hubungan 

interpersonal 

 Belum dikaitkan 

dengan bersandar 

pada  hubungan 

dengan Allah 

 Belum berorientasi 

jangka panjang 

kehidupan akherat 

2. (Kalshov

en et al., 

2011) 

 keadilan,  

 integritas,  

 panduan etis,  

 orientasi orang lain, 

 pembagian 

kekuasaan,  

 klarifikasi peran  

 kepedulian 

berkelanjutan  

 landasan etiknya 

belum jelas, masih 

pada hubungan 

interpersonal 

 Belum dikaitkan 

dengan bersandar 

pada  hubungan 

dengan Allah 

 Belum berorientasi 

jangka panjang 

kehidupan akherat 

3. (Eisenbei

ss, 2012) 
 orientasi manusiawi, 

 orientasi keadilan,  

 orientasi 

bertanggung jawab 

dan berkelanjutan, 

 orientasi moderasi. 

 

 landasan etiknya 

belum jelas, masih 

pada hubungan 

interpersonal 

 Belum dikaitkan 

dengan bersandar 

pada  hubungan 

dengan Allah 

 Belum berorientasi 

jangka panjang 

kehidupan akherat  

 

Dimensi ethical leadeship pada studi dan lietratur yang ada 
tersebut masih memiliki beberapa kelemahan yaitu pertama, 
nilai etik yang dikembangkan belum disandarkan pada nilai-
nilai yang memiliki makna transendental. Kedua, nilai etik 
yang ada belum disandarkan pada Allah SWT dan masih 
sebatas pada kebaikan hubungan interpersonal. Ketiga, belum 
disandarkan pada nilai etik yang memiliki kebenaran universal 
yaitu Al Quran dan orientasi jangka panjang kehidupan 
akherat. Ukuran kebaikannya tidak didasarkan wahyu (Aydin, 
2020).   

Dengan demikian mengembangkan nilai etik kepemimpinan 
yang berlandaskan nilai-nilai religiusitas menjadi sangat 
penting. Riset mengenai religiusitas ini sangat menarik karena 
dikaitkan dengan kepemimpinan yang memiliki peran strategis 
dalam organisasi. Studi terkait spiritualitas menyatakan bahwa 
praktek nilai-nilai agama di tempat kerja, atau dalam 
pengaturan organisasi telah meningkatkan tujuan karyawan 
pada tingkat yang lebih luas (Markow & Klenke, 2005), 
mendorong perilaku etis yang mendasari dalam proses 
pengambilan keputusan (Vasconcelos, 2009) dan efektivitas 
organisasi secara keseluruhan (Chen, Yang, & Li, 2012).  

Spiritualitas dalam perspektif Islam menunjukkan hubungan 
antara individu dengan Allah dan praktek-praktek ibadah dan 
kehidupan yang harus dijalankan sesuai dengan petunjuk Al 
Quran (Zandi, Sulaiman, Naysary, & Rashed, 2013). 
Spiritualitas dalam Islam didasarkan pada konsep tauhid yang 
menghubungkan setiap aktivitas manusia dengan Allah dan 
aktivitas dunia dengan akherat (Beekun & Badawi, 2005).  

Hasil studi (Mark McCormack Lauren Brinkley-Rubinstein 
Krista L. Craven, 2014), mengenai religiusitas dan 
kepemimpinan menunjukkan bahwa kapasitas dan nilai 
religiusitas yang dimiliki pemimpin dapat menjadi arah kendali 
bagi kecenderungan proses kepemimpinan organisasi yang 
berpotensi tidak sehat, misalnya penetapan tujuan dan strategi 
yang tidak realistis dan pengambilan keputusan yang 
dogmatis. Di sini menunjukkan pentingnya nilai-nilai 
religiusitas pada kepemimpinan.   

Dalam perspektif Islam, aspek spiritual seperti keimanan, nilai 
ihsan dan orientasi ukhrowi menjadi komponen yang 
diperhatikan dalam mencapai tujuan tertinggi. Setiap aktivitas 
akan selalu disandarkan dengan dan untuk mencari ridha 
Allah.  

Berdasar landasan tersebut, penulis merasa perlu untuk 
mewarnai ethical leadership dengan nilai religiusitas dari nilai 
Islam yaitu ihsan. Nilai ihsan mengandung makna seseorang 
yang melakukan segala sesuatu dengan cara dan kualitas 
terbaik, dan lengkap untuk mendapatkan imbalan yang baik 
dari Allah (Halim, Ali, Shukri, & Ahmad, 2016). Nilai ihsan ini 
sangat dianjurkan dan dicintai oleh Allah SWT (QS.10:26; 
16:90; 18:30; 2:195; 3: 134, 148; 5: 13, 93).  

Berdasarkan teks hadits hadits yang diriwayatkan oleh Umar 
Ibn Al-Khattab yang menyebutkan bahwa malaikat Jibril 
datang kepada Nabi SAW dan bertanya: "Apa itu ihsan?" 
Nabi berkata, “Bahwa kamu menyembah Allah seolah-olah 
kamu melihat Allah; dan jika anda tidak melihat Allah, pasti 
Allah melihat kamu ”(HR. Muslim). Ayat-ayat Al Quran dan 
Hadits tersebut mengandung makna ihsan, yaitu melakukan 
segala aktivitas yang positif, dengan seakan-akan melihat Allah 
atau merasakan akan adanya pengawasan dari Allah. Konsep 
ihsan berbeda dengan istilah kebajikan (benevolence). Walaupun 
secara literal ihsan dan kebajikan seperti memiliki kesamaan 
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makna, akan tetapi ihsan memiliki atribut yang dapat 
diidentifikasi dengan unsur-unsur ilahiyah yaitu, merasakan 
kehadiran bahwa Allah secara langsung melihat dan 
mengevaluasi setiap niat, tindakan, perasaan, dan perilaku 
manusia, dan ini adalah karakteristik unik yang tidak 
ditemukan dalam karakteristik kebajikan dalam pandangan 
konvensional (Wahab, 2019). 

Berdasarkan studi literatur review tersebut, dalam makalah ini 
penulis memperkenalkan dimensi ethical leadership dalam 
perspektif Islam, yaitu nilai ihsan (gambar 1). Dengan 
demikian konsep kepemimpinan ini dipandang sangat relevan 
dengan eksistensi sebuah institusi yang diharapkan membawa 
kemaslahatan yang lebih luas yaitu kemaslahatan sosial (social 
welfare), dan kehidupan di akherat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1: Dimensi ethical leadership 

 

Kesimpulan dan Penelitian masa depan 

Dalam makalah ini penulis telah menyajikan ulasan singkat 
mengenai dimensi thical leadership. Penulis kaji dan ringkas 
dari tiga penulis dengan kriteria tertentu yang membahas 
tentang dimensi ethical leadership. Penulis mengkaji penelitian 
ini berdasarkan filosofi yang mendasari konsep ethical 
leadership leadership. Ditemukan bahwa dimensi ethical 
leadership,  masih memiliki kelemahan yaitu nilai etik yang 
dikembangkan belum disandarkan pada nilai-nilai yang 
memiliki makna transendental. Kedua, nilai etik yang ada 
belum disandarkan pada Allah SWT dan masih sebatas pada 
kebaikan hubungan interpersonal. Ketiga, belum disandarkan 
pada nilai etik yang memiliki kebenaran universal yaitu Al 
Quran dan orientasi jangka panjang kehidupan akherat. Oleh 
karena itu penulis memperkenalkan dimensi ethical leadership 
dalam perspektif Islam, yaitu nilai ihsan. Penelitian di masa 
depan agendanya adalah mengembangkan pengukuran berikut 
validasi dari konsep ihsan 
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