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Pernah nggak sih kita 
berpikir Apakah 
spiritualitas ada 
hubungannya dalam 
sebuah kepemimpinan?



Dalam beberapa penelitian…….

bahwa spiritualitas banyak memberikan efek sosial dan 
emosional kepada seseorang, Spiritualitas memberikan 
dampak kecerdasan emosi, seperti mengontrol diri, 
bekerja keras, memotivasi diri sendiri, dan dapat lebih 
memiliki ketenangan akibat rasa sederhana, rendah 
hati, dan kepasrahan kepada Tuhan.



    Seorang postdoctoral dari Vienna 
University dan University of Hamburg, 
Ali Aslan Gumusay, menjelaskan 
mengenai 4 dampak yang didapatkan 
dari spiritualitas yang penting buat 
kepemimpinan.

    Apa Saja 4 Hal Tersebut?



1. Personal Harmony
       
Spiritualitas memberikan kesadaran akan 
kepuasan (rasa syukur), kesabaran, dan 
kehadiran, hal itu memberikan seorang 
pemimpin memiliki kepribadian yang harmonis, 
dan keharmonisan seorang pemimpin dapat 
memberikan dampak terhadap orang di 
sekitarnya. Penelitian menunjukan  bahwa 
pemimpin yang memiliki ketenangan 
emosional akan mengungguli mereka yang 
bereaksi dengan kecemasan dan sikap 
defensif.



2. Deep Meaning

Spiritualitas memberikan pemimpin kekuatan 
akan kesadaran batin dan kesederhanaan. 
Pemimpin yang memiliki spiritualitas akan 
lebih dapat memaknai  lebih dalam terhadap 
diri sendiri dan tujuan, sehingga memiliki batas 
untuk tidak berlebihan dan selalu mengevaluasi 
diri akan pencapaian. Sehingga seseorang 
akan menemukan kekuatan akan stabilitas dan 
tidak terjebak dalam ambisi-ambisi semata.



3. Social Caring

Spiritualitas memberikan rasa saling 
menghormati, tanggung jawab, kasih sayang, 
empati, dan rasa melayani. Spiritualitas akan 
membantu memperkuat diri dari rendah diri 
dan rasa individualitas, membantu mengubah 
pandangan seorang pemimpin dari kebebasan 
menjadi tanggung jawab, dari nafsu menjadi 
cinta, dari ambisi jabatan menjadi melayani, 
dan dari kekuasaan menjadi ketidakberdayaan.



4. Lived Values   

Hal terakhir yang diberikan oleh spiritualitas 
kepada kepemimpinan adalah nilai dan moral. 
Dengan nilai dan moral, seorang pemimpin 
punya integritas untuk menganggap bahwa 
amanah adalah tanggung jawab yang harus 
dimaksimalkan dan senantiasa diiringi dengan 
kejujuran dan kebaikan, karena nilai dan moral 
adalah salah satu unsur penting dari ajaran 
spiritualitas.



● https://pemimpin.id/spiritualitas-dalam-kep
emimpinan/

Segala informasi yang terdapat dalam dokumen ini merupakan properti dari penulis 
dan penerbit dari masing-masing sumber. Pembuatan slide ini dimaksudkan untuk 
kegiatan sosial dan tidak dapat diperjualbelikan.
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