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ABSTRAK

Kepemimpinan merupakan embrio keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.
Pemimpin yang dicintai mempunyai kecenderungan dapat mendongkrak
motivasi pengikut untuk mensukseskan dan meraih cita-cita organisasi dengan
sebaik-baiknya.  Pendidkan kepemimpinan diperlukan untuk mempersiapkan
calon pemimpin yang berkarakter dan bervisi kuat. Konten pendidikan
kepemimpinan didesain meliputi pengetahuan dan teori kepemimpinan,
pengembangan keterampilan dan seni memimpin serta pembangunan
karakter kepemimpinan.  Pendidikan kepemimpinan diharapkan dapat
melahirkan pemimpin yang berkarakter dan bervisi kuat sehingga dapat
mempengaruhi kinerja organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran
organisasi.
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ABSTRACT

Leadership is an embryo of success to reach the objective of organization.
Leader whom beloved by the followers relatively tend to encourage the
follower’s motivation to success and to reach their organization’s vision based
their best performances. The leadership education is needed to prepare a
great leader candidate with great character and visionary.  The content of
leadership education is designed based on knowledge transfer and leadership
theory, skill development and the art to lead and leadership character building.
Leadership education may able to encourage leader with great character and
visionary in order to influence the organization performance to reach the
target and objective of the organization.
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PENDAHULUAN

Pemimpin dan kepemimpinan merupakan
subjek-model sumberdaya manusia yang
dapat menjadi kunci sukses  pengelolaan.
Pemimpin yang memiliki kapasitas dan
kapabilitas mumpuni mempunyai peluang
besar untuk dapat menyodorkan model
kepemimpinan yang baik.  Namun demikian,
keduanya tidak serta merta dapat berjalan
secara harmoni bilamana pemimpin tersebut
kurang atau tidak memiliki karakter
kepemimpinan yang dapat diterima dan diikuti
bawahannya.

Kepemimpinan yang baik dapat dijalankan
bilamana pemimpin yang menjalankan
mengerti dan memahami setiap karakteristik
lembaga dan bawahannya serta semua
tantangan yang dihadapinya.  Pemimpin
seperti ini dapat lahir karena memang secara
genetik mempunyai DNA pemimpin dan atau
lahir karena adanya proses pendidikan yang
matang sehingga akhirnya melalui persiapan
diri dan proses penggemblengan tumbuh dan
berkembang menjadi pribadi yang terbentuk
yang dipersiapkan menjadi seorang pemimpin.
Oleh karena itu, tidaklah mengherankan
bilamana kemudian muncul berbagai macam
upaya baik melalui pendidikan formal maupun
non-formal yang dilakukan untuk memberikan
media pembentukan pemimpin yang
diharapkan mempunyai karakter
kepemimpinan yang mumpuni.

Bagi umat Islam, tentu saja kita mengenal
bagaimana seorang pemimpin mampu
memberikan teladan sempurna bagi
pengikutnya.  Nabi besar Muhammad SAW
merupakan pemimpin, panutan dan pribadi
unggul yang dapat diikuti karena memiliki sifat
terpuji dan sempurna untuk diteladani.
Teladan ini kemudian diikuti oleh pemimpin
umat setelah masa kepemimpinannya yang
dijalankan oleh empat sahabat terbaiknya,
yaitu Abu Bakar Siddiq ra, Umar ibnu Khattab
ra, Usman ibnu Affan ra dan Ali bin Abi Thalib
karamallahu wajhah serta para sahabat
setelah mereka, para pengikut sahabat, para
pengikut dari pengikut sahabat dan seterusnya

yang telah menorehkan tinta emas dalam
perjalanan kepemimpinan mereka.

Demikian juga dengan para pemimpin dunia
dan Indonesia dari era kerajaan hingga era
modern sekarang ini.  Masing-masing
mempunyai karakter kepemimpinan yang unik
dan baik untuk dijadikan referensi
keberhasilan dalam memimpin dan mengelola
kelembagaan yang dipimpinnya. Dan, tentu
saja mereka hadir bukan hanya semata
mempunyai gen pemimpin, melainkan juga
ada yang tumbuh dan berkembang akibat
adanya tempaan dan persiapan yang matang
untuk menjadi pemimpin.

Makalah ini mencoba untuk mengupas
bagaimana pendidikan kepemimpinan itu
didesain berdasarkan basis pengetahuan dan
teori kepemimpinan yang kuat disertai dengan
program pengembangan keterampilan dan
seni memimpin serta didukung penuh oleh
adanya pembangunan karakter kepemimpinan
yang mumpuni dan dapat diandalkan sehingga
dapat menjadi andalan di segala bidang.

KEPEMIMPINAN DAN KARAKTER

Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi
dan atau memberi contoh yang dilakukan oleh
seorang pemimpin kepada pengikutnya dalam
upaya mencapai suatu tujuan tertentu, baik
dalam konteks individu dan atau kelembagaan.
Kepemimpinan biasanya ditunjukkan oleh
seseorang yang memiliki kecakapan lahir dan
batin yang diakui oleh orang lain, sehingga
membuat orang lain merasa aman dan nyaman
di dalam mengambil langkah-langkah tertentu
karena ada seseorang yang mendireksi dirinya
untuk melakukannya.

Al Qur’an yang bagi umat Islam merupakan
konstitusi (hukum dasar) untuk kehidupan di
dunia dan akhirat, memuat prinsip-prinsip
umum tentang pemimpin dan kepemimpinan
(Hanafi, 2012). Terdapat beberapa kata di
dalam Al Qur’an yang secara umum ditafsirkan
berkaitan dengan pemimpin dan
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kepemimpinan, diantaranya : khalifah (wakil,
pengganti, pemimpin), syuuraa
(permusyawaratan, demokrasi), al-‘adl
(keadilan), al-mulk (kedaulatan, kerajaan), ad-
dawlah (negara, pemerintahan), as-sultaan
(kekuasaan), al-qadaa (sistem peradilan), al-
amr bil-ma’ruuf wan-nahyu anil-munkar
(menganjurkan yang baik dan mencegah yang
mungkar), al-ukhuwah (persaudaraan,
kesetaraan), al-ummah (bangsa, umat), asy-
syu’uub (bangsa), al-qabaail (suku bangsa), al-
musaawa (persamaan), al-hukm
(pemerintahan), dan ulul amr atau al-imaamah
(amir, raja, pemimpin negara).

Hanafi (2012) menyebutkan bahwa
kepemimpinan di bidang apapun berhubungan
dengan ketaatan atau loyalitas.  Ketaatan atau
loyalitas ini harus dibangun dari bawah (grass
root), yaitu dimulai dari kepemimpinan dalam
rumah tangga.  Loyalitas pertama dalam
kepemimpinan rumah tangga adalah kepada
Allah SWT dalam menjalankan hukum
keluarga.  Pria sebagai suami dalam rumah
tangga adalah pemimpin keluarga yang harus
ditaati oleh isteri dan anak-anaknya sebagai
anggota keluarga.  Ketaatan terhadap suami
dan ayah (sebagai kepala rumah tangga) dalam
batas-batas yang telah ditetapkan hukum Allah
merupakan suatu keharusan.  Rumah tangga
adalah unit terkecil dalam tatanan masyarakat.

Lebih lanjut Hanafi (2012) menyebutkan
bahwa di dalam tatanan masyarakat, ada yang
disebut sebagai pemimpin formal seperti
lurah/kepala desa, camat, bupati/walikota,
gubernur dan presiden, dimana warga atau
rakyat harus taat kepada pimpinannya.
Keberhasilan pemimpin formal sangat
ditentukan oleh kepemimpinan informal di
dalam rumah tangga dan keberhasilan
kepemimpinan rumah tangga adalah anak
tangga dasar menuju kepemimpinan
masyarakat yang berhasil.  Realitas umum di
dunia berbicara bahwa kepemimpinan pada
umumnya dimulai dari bawah dan
keberhasilan dari bawah inilah yang membuat
masyarakat memilih seseorang untuk
kepemimpinan yang lebih tinggi (Ka’bah,
2005).

Hanafi (2012) menyimpulkan bahwa Al Qur’an
secara implisit mengandung beberapa etika
dalam mengangkat pemimpin, sehingga
kesimpulan tersebut dapat menjadi kriteria
utama dalam menetapkan seorang pemimpin
idaman yang didambakan dan mungkin sulit
ditemukan dalam sosok pribadi seseorang,
selain baginda rasulullah Muhammad SAW.

Hanafi (2012) menyebutkan ada 10 (sepuluh)
kriteria pemimpin yang berkarakter mumpuni
lahir dan batin yang merupakan pemimpin
idaman yang didambakan seperti baginda
rasulullah SAW dalam perspektif AL Qur’an.
Kesepuluh kriteria pemimpin berkarakter
mumpuni itu diantaranya: (i) mampu
menunaikan amanah, (ii) mampu menetapkan
hukum dengan adil, (iii) mempunyai ketaatan
kepada Allah dan Rasul, (iv) mampu
mengembalikan solusi dari setiap keputusan
dan persoalan kepada Al Qur’an dan Sunnah,
(v) mampu mengedepankan musyawarah, (vi)
mampu dan berketetapan kuat untuk
menyeru ke jalan Allah, (vii) mampu berkarya
dan kreatif, (viii) mampu bersikap jujur, (ix)
berkeyakinan kuat dan istiqomah untuk hanya
mengabdi kepada  Allah, dan (x) berketetapan
untuk tidak mengangkat pemimpin yang tidak
beriman.

Kepemimpinan merupakan salah satu fungsi
pengelolaan sumberdaya manusia yang dapat
membuat orang lain terdorong untuk
menyelesaikan pekerjaan dan
mempertahankan semangat kerja (Dessler,
1997).  Seorang pemimpin dapat membuat
bawahannya termotivasi untuk melakukan
langkah-langkah teratur sesuai arahan yang
diberikan.

Pemimpin mumpuni mempunyai kekuatan
untuk memberi penghargaan, kekuatan untuk
memaksa, kekuatan melakukan tindakan
berkekuatan hukum, menjadi sosok yang
diteladani dan menjadi sosok yang dianggap
ahli (Gibson, 1997). Seorang pemimpin dapat
menumbuhkembangkan dan memelihara
semangat kerja dan kinerja bawahan untuk
melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang
diemban oleh bawahannya.
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Teori kepemimpinan dasar dipengaruhi oleh
tiga teori dasar, yaitu teori genetis, teori sosial
dan teori sintesis (Kartono, 2009). Kartono
(2009) menyebutkan bahwa berdasarkan teori
genetis dijelaskan bahwa pemimpin itu tidak
dapat dibuat melainkan seseorang yang
muncul dan karena bakat-bakatnya yang luar
biasa diakui sebagai pemimpin.  Dalam konteks
ini, seseorang dapat dinyatakan sebagai
pemimpin karena ia memang ditakdirkan
untuk menjadi pemimpin bagaimanapun juga
situasi dan kondisinya.

Lebih lanjut, Kartono (2009) menyebutkan
bahwa berdasarkan teori sosial, seorang
pemimpin itu tidak dapat terlahir dan
dibiarkan berkembang dengan sendirinya dan
serta merta menjadi pemimpin, melainkan
harus disiapkan dan dibentuk.  Dalam konteks
ini, bilamana seseorang ingin menjadi
pemimpin, maka setiap orang dapat
melakukan upaya untuk mewujudkannya
melalui usaha penyiapan diri, pendidikan dan
latihan secara intensional dan sungguh-
sungguh.

Sedangkan berdasarkan teori sintesis, Kartono
(2009) menjelaskan bahwa pemimpin yang
lahir berdasarkan teori sintesis ini merupakan
gabungan dari dua teori, yaitu teori genetis
dan teori sosial.  Seorang pemimpin yang
berbasis teori ini dijelaskan sebagai seseorang
yang sukses menjadi pemimpin bilamana sejak
lahirnya dia telah memiliki bakat-bakat
kepemimpinan, dan bakat-bakat ini sempat
ditumbuhkembangkan melalui pengalaman-
pengalaman dan usaha pendidikan, juga sesuai
dengan tuntutan lingkungan sekitarnya.

Karakter

Islam mengenal karakter ini sebagai akhlak
yang menjadi ruh dari amaliah manusia di
dalam beribadah dan bermuamalah bahkan
berakhlak terhadap setiap makhluk langit dan
bumi yang telah diciptakan Allah SWT.
Karakter atau akhlak dalam hal ini juga dapat
mempengaruhi seorang pemimpin dan
kepemimpinannya, sehingga perlu
dipersiapkan dengan matang melalui beragam
media, baik formal maupun non-formal.

Karakter atau seringkali juga disebut watak
adalah sifat batin yang mempengaruhi
segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan
tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk
hidup lainnya. Menurut Maxwell, karakter
jauh  lebih  baik  dari  sekedar  perkataan
karena karakter merupakan  sebuah  pilihan
yang  menentukan  tingkat kesuksesan. Wyne
berpendapat bahwa karakter  menandai
bagaimana  cara  atau  pun  teknis  untuk
memfoukuskan  penerapan  nilai  kebaikan  ke
dalam  tindakan  atau  pun tingkah laku.
Saunders menuturkan bahwa karakter
merupakan  sifat  nyata  dan  berbeda yang
ditunjukkan oleh individu. Karakter dapat
dilihat dari berbagai macam atribut yang ada
dalam pola tingkah laku individu. Sedangkan
menurut Alwisol,  karakter  merupakan
penggambaran  tingkah  laku  yang
dilaksanakan  dengan  menonjolkan  nilai
(benar – salah,  baik – buruk) secara  implisit
atau  pun  ekspilisit.  Karakter  berbeda  dengan
kepribadian yang sama sekali tidak
menyangkut nilai – nilai. Adapun menurut
Kamisa, pengertian karakter adalah sifat – sifat
kejiwaan, akhlak, dan  budi  pekerti  yang
dapat  membuat  seseorang  terlihat  berbeda
dari orang  lain.  Berkarakter  dapat  diartikan
memiliki  watak  dan  juga kepribadian.
Dalam konteks kebahasaan karakter atau
akhlak seringkali disamakan dengan etika,
moral dan susila, kendati secara akademik
istilah-istilah tersebut memiliki persamaan dan
sekaligus perbedaan (Hanafi, 2012).  Hanafi
(2012) lebih lanjut menjelaskan persamaan
dan perbedaan dari istilah-istilah tersebut.
Pertama, bahwa persamaan karakter, akhlak,
etika, moral dan susila adalah mengacu kepada
ajaran atau gambaran tentang perbuatan,
tingkah laku, sifat dan peringai yang baik.

Kedua, bahwa karakter, akhlak, etika, moral
dan susila merupakan prinsip atau aturan
hidup manusia untuk menakar martabat dan
harkat kemanusiaanya.  Semakin tinggi
karakter, akhlak, etika, moral dan susila yang
dimiliki oleh seseorang, semakin tinggi pula
harkat dan martabat kemanusiaannya.
Sebaliknya, semakin rendah kualitas karakter,
akhlak, etika, moral dan susila seseorang atau
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sekelompok orang, maka semakin rendah pula
kualitas kemanusiaannya.

Ketiga, bahwa karakter, akhlak, etika, moral
dan susila seseorang atau sekelompok orang
tidak semata-mata merupakan faktor
keturunan yang bersifat tetap, statis dan
konstan, tetapi merupakan potensi positif yang
dimiliki setiap orang.  Untuk pengembangan
dan aktualisasi potensi positif tersebut
diperlukan pendidikan, pembiasaan dan
keteladan serta dukungan lingkungan, mulai
dari keluarga, sekolah dan masyarakat secara
terus menerus, berkesinambungan, dengan
tingkat keajegan dan konsistensi yang tinggi.

Adapun yang menjadi perbedaan antara akhlak
(karakter), etika, moral dan susila diantaranya
adalah pertama bahwa akhlak merupakan
istilah yang bersumber dari Al Qur’an dan as-
Sunnah.  Nilai-nilai yang menentukan baik dan
buruk, layak atau tidak layak suatu perbuatan,
kelakuan, sifat, dan perangai dalam akhlak
bersifat universal dan bersumber dari ajaran
Allah SWT.  Sementara itu, kedua bahwa etika
merupakan filsafat nilai, pengetahuan tentang
nilai-nilai, ilmu yang mempelajari nilai-nilai dan
kesusilaan yang bersumber dari pemikiran
yang mendalam dan renungan filosofis yang
pada intinya bersumber dari akal sehat dan
hati nurani.  Etika bersifat temporal dan sangat
bergantung kepada aliran filosofis yang
menjadi pilihan orang-orang yang
menganutnya.  Sedangkan ketiga, bahwa
moral merupakan ajaran atau gambaran
tentang tingkah laku di masyarakat, selain
merupakan ketentuan tentang perbuatan,
kelakuan, sifat dan perangai baik dan buruk
yang berlaku di masyarakat.  Jika etika bersifat
konseptual teoritis, maka moral bersifat
terapan karena mengacu kepada apa yang
berlaku di masyarakat.  Keduanya etika dan
moral berasal dari akal sehat dan hati nurani
yang jernih.  Adapun keempat, bahwa susila
atau kesusilaan berarti dasar, prinsip,
peraturan atau norma hidup yang baik atau
juga diartikan merupakan proses membimbing
dan membiasakan seseorang atau sekelompok
orang untuk hidup sesuai dengan norma atau
nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.  Artinya
bahwa etika, moral dan susila adalah karakter

yang berasal dari akal sehat dan nurani yang
telah menjadi kesadaran kolektif masyarakat.

Karakter berbasis etika, moral dan susila ini
akan bertambah kokoh jika dipadukan secara
simfoni dengan karakter yang berbasis akhlak
Islam yang dipahami secara mendalam dan
diterapkan secara konsisten oleh setiap pribadi
muslim, keluarga dan masyarakat.

Mahipal dan Wahyudin (2013) menyebutkan
bahwa setiap manusia pada dasarnya
mempunyai kecerdasan intelektual yang tinggi
yang perlu diimbangi dengan adanya
kecerdasan emosional dan kecerdasan
spiritual agar dapat menjadi “rem” dan
“kontrol” sejati bagi sifat dan tabiat dasar
manusia yang bersifat kholeris, plegmatis,
sanguinis dan melankolis. Sifat dan tabiat
dasar manusia tersebut dimiliki sempurna oleh
rasulullah SAW, karena keempat sifat tersebut
berhasil diharmonisasi menjadi teladan
sempurna dalam kehidupan berbangsa,
bermasyarakat, dan bernegara.

Rasulullah mempunyai sifat amanah yang
menjadi tabiat dasar kholeris positif tulen, sifat
siddiq yang menjadi tabiat dasar plegmatis
positif sejati, sifat fathanah yang menjadi
tabiat dasar melankolis positif hakiki dan sifat
tabligh yang merupakan tabiat dasar sanguinis
positif asli.

DESAIN PENDIDIKAN KEPEMIMPINAN
DAN PEMBINAAN KARAKTER

Pemimpin dan kepemimpinan yang
berkarakter harus dipersiapkan dengan
matang.  Seorang pemimpin biasanya
dipengaruhi oleh kepribadiannya. Kepribadian
seseorang akan sangat dipengaruhi oleh
bagaimana ia berbuat dan berperilaku yang
didasarkan atas dasar perilaku sadar dan
bawah sadar (Mahipal dan Wahyudin, 2013).

Perilaku sadar hanya memberikan pengaruh 15
persen, sedangkan perilaku bawah sadar
mendominasi 85 persen pengaruh terhadap
perbuatan dan perilaku orang tersebut
(Setiana, 2011). Oleh karena itu, perilaku
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bawah sadar ini seoptimal mungkin diberikan
perlakuan dan sentuhan moral dan sikap
positif melalui proses motivasi dan latihan,
karena pada dasarnya manusia mempunyai
sedikit sifat keilahian yang tersembunyi yang
perlu dilatih dan dimotivasi agar menjadi dasar
dan pondasi utama dirinya dalam berbuat dan
berperilaku (Mahipal dan Wahyudin, 2013).

Setiap manusia pada dasarnya mempunyai
kecerdasan intelektual yang tinggi yang perlu
diimbangi dengan adanya kecerdasan
emosional dan kecerdasan spiritual. Harmoni
kecerdasan intelektual, emosional dan
spiritual yang dimiliki manusia setidaknya
dapat menopang dirinya untuk menjadi
manusia berkepribadian unggul dan pada
gilirannya dapat menjadi memimpin yang
berkarakter mumpuni.

Meminjam istilah klasifikasi tentang dunia
yang ditulis Sayyid Abdullah bin Alwi Al Haddad
(2007) yang menyatakan bahwa dunia itu
terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu (i) dunia
yang di dalamnya terdapat pahala, (ii) dunia
yang terdapat di dalamnya hisab
(perhitungan), dan (iii) dunia yang terdapat di
dalamnya siksaan, maka terkait dengan
pemimpin dan kepemimpinannya pun dapat
diklasifikasikan sebagai (i) pemimpin yang
dalam kepemimpinannya penuh dengan
pahala, (ii) pemimpin yang dalam
kepemimpinannya penuh dengan hisab
(perhitungan), dan (iii) pemimpin yang dalam
kepemimpinannya penuh siksaan.

Al Haddad (2007) menjelaskan bahwa yang
dimaksud dengan seorang pemimpin yang
dalam kepemimpinannya penuh dengan
pahala adalah seorang pemimpin yang dapat
membawa setiap orang yang dipimpinnya
kepada perbuatan baik dan dapat
menyelamatkan yang dipimpinnya dari
perbuatan buruk.  Pemimpin dan
kepemimpinannya yang seperti ini merupakan
bentuk amaliah dan kendaraan serta tempat
menanam bekal akhirat karena semua hal yang
dilakukannya selalu berbijak kepada kebijakan
dan kebijaksanaan yang halalan thoyyiban.

Lebih lanjut Al Haddad (2007) menjelaskan
bahwa yang dimaksud dengan seorang
pemimpin yang dalam kepemimpinannya
penuh dengan hisab (perhitungan) adalah
seorang pemimpin yang dalam menjalankan
kepemimpinannya tidak menyibukkan dirinya
dan orang yang dipimpinnya dari menjalankan
kewajiban (ibadah) serta tidak menyebabkan
dirinya dan orang yang dipimpinnya
terjerumus dalam kemaksiatan ketika
menjalankan kebijakan dan kebijaksanaan
yang telah diputuskannya.  Tentu saja akan ada
pertanggungjawaban yang nyata baik di dunia
dan apalagi di akhirat sesuai dengan hisab
kepemimpinannya.

Berikunya Al Haddad (2007) menjelaskan
bahwa yang dimaksud dengan seorang
pemimpin yang dalam kepemimpinannya
penuh dengan siksaan adalah seorang
pemimpin yang dalam menjalankan
kepemimpinannya dapat menghalangi
seseorang dari menjalankan perbuatan taat
dan menjerumuskannya ke dalam kemaksiatan
sehingga menjadi bekal pemimpin tersebut
menuju neraka dan bagaikan tangga yang akan
mengantarnya ke neraka.

Oleh karena itu, pendidikan kepemimpinan
dan pembinaan karakter menjadi sangat
penting untuk dilakukan agar seorang
pemimpin dapat menjalankan
kepemimpinannya sesuai dengan klasifikasi
pemimpin yang dalam kepemimpinannya
penuh dengan pahala.  Pendidikan
kepemimpinan dan pembinaan karakter harus
didesain seoptimal mungkin dengan
mengharmonasasi pengetahuan, kecakapan
(keterampilan) dan akhlak kepemimpinan.

Model pendidikan dan atau pembinaan dapat
dilakukan secara berjenjang, sistematis,
terstruktur dan masif, sehingga kehadiran
seorang pemimpin ideal yang mumpuni dan
diidamkan dapat dipersiapkan, minimal
mendekati kepemimpinan ideal seperti yang
tercermin dan diteladankan oleh baginda nabi
Muhammad SAW.
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Model pendidikan kepemimpinan dan
pembinaan karakter ini setidaknya dapat
dilakukan dengan memodifikasi pemikiran
Maman Kh (2012) yang dituangkan dalam
sebuah ilustrasi tentang kompetensi berbasis
akidah Islam (Gambar 1).

Gambar 1.  Ilustrasi tentang Kompetensi
Berbasis Akidah Islam

Menurut Maman Kh (2012)  akidah Islam
merupakan sumber motivasi yang harus
dikembangkan.  Demikian halnya dalam
pembentukan pribadi pemimpin yang handal
dan mumpuni.   Maman Kh (2012) menegaskan
bahwa akidah harus berada paling dalam pada
pusat kepribadian seorang pemimpin (muslim)
karena ia menjadi sebagai sumber motivasi.
Motivasi ini akan melahirkan penilaian baik
dan buruk, sikap terhadap sesuatu yang berada
di luar dirinya, konsep diri serta pengetahuan
dan keterampilan yang bermuara pada kinerja
seseorang.

Model pendekatan pendidikan dan atau
pembinaan karakter dapat dilakukan sesuai
dengan karakteristik yang melekat kepada
model pemimpin dan tipe kepemimpinan yang
akan dipersiapkan.  Namun demikian, secara
substansi kurikulum kepemimpinan dapat
meliputi beberapa hal sebagai berikut:
(i) pendahuluan, tujuan dan sasaran

pendidikan kepemimpinan dan
pembinaan karakter

(ii) mengenal kompetensi berbasis akidah
Islam (Maman Kh, 2012)

(iii) konsep dan pengertian tentang
pemimpin, kepemimpinan dan karakter
(Hanafi, 2012)

(iv) mengenal karakter dan tabiat dasar
manusia (Mahipal dan Wahyudin, 2013)

(v) mengenal pemimpin kepribadian (Al
Qarni, 2011)

(vi) mengenal tipe-tipe dan model-model
kepemimpinan

(vii) mengenal karakteristik dan kriteria
pemimpin ideal dan berkarakter mulia
(Hanafi, 2012)

(viii) seni memimpin dan dipimpin (Kartono,
2009)

(ix) etika politik, berbangsa dan bernegara
serta hubungan internasional dan
diplomasi (Hanafi, 2012)

(x) etika pemimpin (Hanafi, 2012)
(xi) etika dialog dan berekspresi (Hanafi,

2012)
(xii) etika komunikasi, informasi dan

berdakwah (Hanafi, 2012)
(xiv) etika berkeluarga dan bermasyarakat

(Hanafi, 2012).

Keempat belas kurikulum tersebut setidaknya
dapat menjadi bahan utama yang dapat
dihadirkan untuk mencetak pemimpin yang
berkarakter mumpuni dan unggul.

PENUTUP

Kepemimpinan merupakan embrio
keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.
Pemimpin yang dicintai mempunyai
kecenderungan dapat mendongkrak motivasi
pengikut untuk mensukseskan dan meraih cita-
cita organisasi dengan sebaik-baiknya.
Pendidkan kepemimpinan diperlukan untuk
mempersiapkan calon pemimpin yang
berkarakter dan bervisi kuat.  Konten
pendidikan kepemimpinan didesain meliputi
pengetahuan dan teori kepemimpinan,
pengembangan keterampilan dan seni
memimpin serta pembangunan karakter
kepemimpinan.  Pendidikan kepemimpinan
diharapkan dapat melahirkan pemimpin yang
berkarakter dan bervisi kuat sehingga dapat
mempengaruhi kinerja organisasi untuk
mencapai tujuan dan sasaran organisasi.
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