
AKHLAQ AND 
LEADERSHIP







KONSEP AKHLAK

Etimologi :   

• Berasal dari kata (خلق) – isim masdar  ,(خل قا)
berarti kelakuan, tabiat, watak dasar, kebiasaan, 
kelaziman.

- QS. al-Qalam 4

- QS al-Syuara 137 

- Hadits riwayat Tirmidzi dan Ahmad

إنما بعثت ألتمم مكارم االخالق



Terminologi

• Ibn Miskawaih (w.1030), dalam Tahzib al akhlaq
wa Tathhir al A’raq , akhlak adalah sifat yang
tertanam dalam jiwa yang mendorong untuk
melakukan perbuatan tanpa memerlukan
pemikiran dan pertimbangan.

• Al-Ghazali (1059-1111), dalam Ihya ‘Ulum al Din,
Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa
yang menimbulkan macam-macam perbuatan
dengan mudah , tanpa memerlukan pemikiran dan
pertimbangan.



• Ibrahim Anis, dalam Mu’jam al Wasith,
Akhlak adalah sifat yang tertanam
dalam jiwa yang dengannya lahirlah
macam-macam perbuatan baik dan
buruk, tanpa membutuhkan pemikiran
dan pertimbangan.

•Ahmad Amin, dalam al Akhlak, Akhlak
merupakan “Adatul-Iradah” kehendak
yang dibiasakan.



ETIKA
• Bahasa = ethos (Yunani) ; watak, susila, adat.

• Istilah ; (sebagai ilmu) 

1. menjelaskan arti baik/buruk

2. menerangkan apa yg seharusnya dilakukan

3. menunjukkan tujuan dan jalan yang harus dituju

4. menunjukkan apa yang harus dilakukan

5. berdasarkan ukuran akal



• Obyek bahasannya membahas perbuatan manusia 

• Sumbernya  akal pikiran / filsafat, jadi tidak mutlak, 
absolut   dan universal 

• Fungsinya  sebagai penilai, penentu perbuatan 
baik/buruk,   mulia atau terhormat dll. 
Jadi lebih bersifat sebagai wasit/hakim.

• Sifatnya  relatif, dapat berubah sesuai dg tuntutan  
adat, budaya dan waktu atau zaman.

• Jadi, etika bersifat humanis, yang berdasarkan pemikiran 
manusia dan diarahkan pada manusia.



MORAL
• Bahasa = mores (Latin) ; adat kebiasaan

• Istilah = sebagai batasan terhadap aktivitas manusia dengan memberi
nilai baik /buruk, benar/salah. 

• Berdasarkan tradisi yg berlaku di masyarakat.

• Contoh, orang itu bermoral, artinya orang tsb bertingkah laku baik



HUBUNGAN ETIKA, MORAL DAN
SUSILA DENGAN AKHLAK

• Fungsi dan perannya : etika, moral, susila dan akhlak
menentukan nilai atau hukum suatu perbuatan

• Sumbernya :

-Etika berdasarkan pendapat akal pikiran/rasio

-Moral dan Susila berdasarkan pada kebiasaan yang berlaku

-Akhlak berdasarkan pada al-Quran dan Hadits.

• Jadi, etika, moral dan susila dibutuhkan dalam rangka
menjabarkan dan mengoperasikan ketentuan akhlak yang 
terdapat dalam al-Quran dan hadits. Sebaliknya juga akhlak
dapat memberikan batasan yang umum dan universal 
terhadap penjabaran etika, moral dan susila, sehingga tetap
bersifat humanis.



AKHLAK YANG DIBUTUHKAN
DALAM PRAKTEK PROFESI

• Al-amanah

• Ash-shidqu

• Al-’adlu

• Asy-syaja’ah

• At-tawadhu’



• Al Amanah

Al Amanah mempunyai arti dapat dipercaya. Bisa juga
diartikan dengan konsisten dalam melaksanakan
sesuatu yang dipercayakan kepadanya, berupa harta
benda, rahasia, maupun tugas kewajiban.

Dalam Praktek  amanah dalam menjaga
kerahasiaan pasien, mengambil farmakoterapi yang 
sesuai guideline.

Setiap amanah akan dimintai
pertanggungjawabannya.



• Ash Shidqu

Ash Shidqu adalah jujur meberitahukan sesuatu
sesuai dengan faktanya. Bisa juga diartikan dengan
memberitahukan sesuatu menurut apa yang 
diyakini kebenarannya, baik dari segi ucapan
maupun perbuatan.

Dalam kitab Riyadlus shalihin :

“Sesungguhnya kebenaran itu membawa
kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. 
Seseorang yang membiasakan diri berkata benar
hingga tercatat di sisi Allah sebagai orang yang 
benar. Dan sesungguhnya dusta membawa
kepada keburukan dan keburukan membawa ke
neraka. Sesungguhnya seseorang yang 
membiasakan dirinya berdusta niscaya tersebut di 
sisi Allah sebagai tukang dusta”.



MACAM-MACAM KEJUJURAN (AS 
SHIDQU)

• Jujur dalam hati (shidqu al-qalb)

• Jujur dalam perkataan (shidqu al-qaul)

• Jujur dalam kemauan (shidqu al-‘azam)

• Jujur dalam perbuatan (shidqu al-‘amal)

• Jujur dalam janji (shidqu al-wa’ad)

• Jujur dalam kenyataan hidup (shidqu al-hal)

Dalam Praktek  shidiq dalam pengambilan, penyajian, dan penafsiran data 
pasien.



• Al Adlu

Al Adlu adalah berlaku sama tengah dalam segala
urusan dan melaksanakan sesuai dengan ketentuan
syariat dan cenderung kepada kebenaran.

Sifat dan sikap adil ada dua, yakni :

1. Adil yang berhubungan dengan individu

2. Adil yang berhubungan dengan masyarakat (sosial) 
dan pemerintahan

Dalam Praktek  adil dalam mengembangkan praktek ke
masyarakat luas, tidak mengambil keuntungan sesaat, 
tidak menguasai sendiri keuntungan, tahu hak dan
kewajibannya.



• As Syaja’ah

As Syajaah berarti berani, yakni keteguhan
hati dalam membela dan mepertahankan
yang benar, tidak mundur karena dicela
dan tidak maju karena dipuji.

Hadits Nabi :
“Bukanlah yang dinamakan Pemberani itu
orang yang kuat bergulat, sesungguhnya
Pemberani itu ialah orang yang sanggup
menguasai hawa nafsunya di kala marah”.

Dalam Praktek  syaja’ah dalam melaporkan
hasil praktek yang tidak sesuai ketentuan, 
dan yang menyangkut khalayak ramai (juga
harus bijak)



• At Tawadlu’

Tawadhu’ adalah ketundukan kepada kebenaran dan
menerimanya dari siapapun datangnya baik ketika suka atau
dalam keadaan marah.    

Tawadlu’ adalah memelihara pergaulan dan hubungan
dengan sesama manusia tanpa perasaan melebihkan atau
merendahkan diri dari orang lain.

Tawadlu’ tidak harus membuat orang menjadi segan, takut
bergaul, kaku ataupun canggung. Tawadlu’ membuat orang 
menjadi tahu di mana tempat dia berada, tahu apa yang ada
pada dirinya dan kekurangannya

Seseorang belum dikatakan tawadhu’ kecuali jika telah
melenyapkan kesombongan yang ada dalam dirinya. Semakin
kecil sifat kesombongan dalam diri seseorang, semakin
sempurnalah ketawadhu’annya dan begitu juga sebaliknya. 



Dalam Praktek:

• Tidak merasa benar sendiri

• Berkonsultasi dengan yang lebih ahli dalam bidangnya

• Tidak sombong dengan knowledge, skill yang dimiliki

• Merasa ilmu yang dimiliki adalah secuil dari ilmu Allah sehingga berupaya
untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT agar mendapat tuntunan hakiki
tentang apa yang sedang dilakukan.



THE LEADER



ةُ تَُكوُن  ُ النُّبُوَّ ا إِذَا َشاَء أَْن  أَْن تَُكوَن ثُمَّ يَْرفَعُهَ فِيُكْم َما َشاَء ّللاَّ
ةِ ِخاَلفَةٌ َعلَ يَْرفَعََها ثُمَّ تَُكوُن  ُ فَتَكُ ى ِمْنَهاجِ النُّبُوَّ وُن َما َشاَء ّللاَّ

 ُ ُمْلًكا تَُكوُن  أَْن يَْرفَعََها ثُمَّ أَْن تَُكوَن ثُمَّ يَْرفَعَُها إِذَا َشاَء ّللاَّ
ا ُ أَْن يَ َعاضًّ ا َشاَء أَْن ُكوَن ثُمَّ يَْرفَعَُها إِذَ فَيَُكوُن َما َشاَء ّللاَّ

ُ يَّاُمْلًكا َجْبرِ يَْرفَعََها ثُمَّ تَُكوُن  أَْن تَُكوَن ثُمَّ فَتَُكوُن َما َشاَء ّللاَّ
ةِ ِخاَلفَةً َعلَى مِ مَّ تَُكوُن يَْرفَعَُها إِذَا َشاَء أَْن يَْرفَعََها ثُ  ْنَهاجِ النُّبُوَّ

ثُمَّ َسَكتَ 
“Masa (1)kenabian akan berlangsung pada kalian dalam beberapa tahun, kemudian

Allah mengangkatnya, setelah itu datang masa (2)Kekhalifahan mengikuti pola
(Manhaj) Kenabian, selama beberapa masa hingga Allah mengangkatnya, 

kemudian datang masa (3)Raja-raja yang Menggigit selama beberapa masa, 
selanjutnya datang masa (4)Raja-raja/para penguasa yang Memaksakan

kehendak (diktator) dalam beberapa masa hingga waktu yang ditentukan Allah, 
setelah itu akan terulang kembali (5)Kekhalifahan mengikuti pola (Manhaj) 

Kenabian. Kemudian Rasul SAW terdiam.” 

(Hadits Marfu’ Riwayat Imam Ahmad 17680 dari An-Nu’man bin Basyir)







BE A GOOD 
LEADER WITH 

SELF 
MANAGEMENT



KARAKTER 
SEORANG 

PEMIMPIN 
SEJATI

Seorang pemimpin 
sejati adalah 
seseorang yang 
sungguh-sungguh 
mengenali dirinya 
dan dapat 
mengelola dan 
mengendalikannya 
dengan baik

(self management).



• Pemimpin harus memahami kekuatan kelompoknya.

• Harus saling percaya untuk mencapai tujuan.

• Satu arah, satu tujuan  untuk mencapai kekuatan besar, 
jangan berjalan sendiri-sendiri.

• Memimpin : 

1. Khalifah ( di belakang mendorong)

2. Imam ( di depanmemberi tauladan)

3. Amir (di tengah ikut bekerja dalam tim)



• Jadilah pemimpin yang disukai, yang mau turun ke 
bawah melihat kondisi anggotanya.

• Hadapi setiap tantangan dengan kepercayaan diri.

• Cara konfrontasi seringkali akan menambah masalah 
berpikir tenang dan buat gebrakan positif



• Dengarkanlah masalah yang dialami anggota.

• Dampingi dan berikan suntikan motivasi bahwa anggota 
selalu memiliki kemampuan untuk menyelesaikan 
masalah yang dihadapi.

• Belajar komunikasi yang empati.

• Berikan metode yang tidak mudah dilupakan.

• Beri pujian apapun hasil yang didapatkan oleh anggota.



• Pemimpin harus memiliki tujuan/pandangan yang luas 
ke depan.

• Pemimpin harus bisa menggambarkan apa yang bisa 
terjadi pada tiap potensi yang ada dalam kelompoknya.

• Pemimpin harus memiliki metode yang dapat digunakan 
dalam meraih tujuan organisasi dengan 
menghubungkan potensi anggota pada fungsinya 
masing-masing.



“Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami 
dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan 
jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.” (Al-
Furqan, 74)

“Ada tujuh golongan yang akan mendapat naungan Allah pada 
hari yang tiada naungan kecuali naungan-Nya, yaitu : Pemimpin 
yang adil,.......” (Al-Hadis)

Islam memberikan posisi 
yang amat terhormat 
bagi para pemimpin. 



MANAJEMEN 
PEMASARAN 
RASULULLAH



PRAKTIK PEMASARAN
NABI

• Segmentasi dan Targeting 
• Dipraktikan Nabi Muhammad SAW tatkala Beliau berdagang ke Negara Syam,

Yaman, Bahrain.

• Positioning
• Positioning Nabi Muhammad SAW yang sangat mengesankan dan tidak

terlupakan oleh pelanggan merupakan kunci mengapa Nabi Muhammad SAW
menjadi pebisnis yang sukses.

• Beliau menjual barang-barang asli yang memang original serta sesuai dengan
kebutuhan dan keinginan pelanggan. Tidak pernah terjadi pertengkaran atau
klaim dari pihak pelanggan bahwa pelayanan dan produk yang dijual Nabi
Muhammad SAW mengecewakan.



• Bauran Pemasaran (Marketing Mix)
• Suatu strategi pemasaran untuk melayani pelanggan dengan cara

memuaskannya melalui product, price, place, dan promotion (4P).

PRODUCT

• Nabi Muhammad SAW dalam praktik elemen produk selalu menjelaskan kualitas
barang yang dijualnya. Kualitas produk yang dipesan oleh pelanggan selalu sesuai
dengan barang yang diserahkan. Seandainya terjadi ketidakcocokan, beliau
mengajarkan, bahwa pada pelanggan ada hak khiyar, dengan cara
membatalkan jual beli, seandainya terdapat segala sesuatu yang tidak cocok.

• Dalam pembuatan produk harus memperhatikan nilai kehalalan, bermutu,
bermanfaat dan berhubungan dengan kebutuhan hidup manusia. Dalam
penawaran suatu produk dilarang mengandung unsur ketidak jelasan (gharar)
karena akan menimbulkan potensi terjadinya penipuan dan ketidakadilan pada
salah satu pihak.

• Mengenai pelayanan yang kaitannya adalah dengan produk, dalam
hubungannya dengan kinerja atau bisnis Islam, seorang pelaku bisnis muslim
diharuskan untuk berperilaku dalam bisnis mereka sesuai yang dianjurkan al-Qur‟an
dan Sunnah. Sopan santun adalah fondasi dasar dan inti dari kebaikan Mengenai
pelayanan yang kaitannya adalah dengan produk, dalam hubungannya dengan
kinerja atau bisnis Islam, seorang pelaku bisnis muslim diharuskan untuk berperilaku
dalam bisnis mereka sesuai yang dianjurkan al-Qur‟an dan Sunnah. Sopan santun
adalah fondasi dasar dan inti dari kebaikan



• Bauran Pemasaran (Marketing Mix)

• Suatu strategi pemasaran untuk melayani pelanggan dengan cara
memuaskannya melalui product, price, place, dan promotion (4P).

PRICE

• Penetapan harga ini tidak mementingkan keinginan pedagang sendiri, tapi juga
harus mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat. Pada ekonomi
Barat, ada taktik menetapkan harga setinggi-tingginya yang disebut “skimming
price”

• Dalam ajaran syariah tidak dibenarkan mengambil keuntungan sebesar-besarnya,
tapi harus dalam batas-batas kelayakan. Dan tidak boleh melakukan perang
harga dengan niat menjatuhkan pesaing, tapi bersainglah secara fair, bikin
keunggulan dengan tampil beda dalam kualitas dan layanan yang diberikan.

• Gunakanlah prinsip transparan dalam berdagang. Karena kejujuran merupakan
salah satu sifat yang dimiliki Nabi Muhammad SAW dan merupakan prinsip utama
yang diterapkan dalam strategi pemasaran Beliau.



• Bauran Pemasaran (Marketing Mix)
• Suatu strategi pemasaran untuk melayani pelanggan dengan cara

memuaskannya melalui product, price, place, dan promotion (4P).

PLACE

• Dalam perspektif Barat, para penyalur produk berada di bawah pengaruh
produsen, atau bahkan sebaliknya para penyalur dapat melakukan tekanan-
tekanan yang mengikat kaum produsen, sehingga produsen tidak bisa lepas dari
ikatan penyalur.

• Nabi Muhammad SAW melarang orang-orang atau perantara memotong jalur
distribusi dengan melakukan pencegatan terhadap pedagang dari desa yang
ingin menjual barangnya ke kota. Mereka dicegah di pinggir kota dan
mengatakan bahwa harga barang bawaan mereka sekarang harganya jatuh,
dan lebih baik barang itu dijual kepada mereka yang mencegah. Hal ini sangat
dilarang oleh Nabi Muhammad SAW.

• “Tidak boleh orang kota menjadi perantara niaga bagi orang desa. Biarkanlah
orang memperoleh rizki Allah satu dari yang lainnya (HR Muslim)” Kemudian dalam
hal perantara, para tengkulak yang suka menjalankan politik ijon, dan membeli
buah di atas pohon, yang ditaksir berapa harganya. Hal ini dilarang Nabi
Muhammad SAW tidak dibenarkan membeli buah di atas pohon, karena belum
jelas jumlah hasilnya, sehingga jual beli itu meragukan.



• Bauran Pemasaran (Marketing Mix)
• Suatu strategi pemasaran untuk melayani pelanggan dengan cara memuaskannya

melalui product, price, place, dan promotion (4P).

PROMOTION

• Semua elemen promosi ini harus dihindarkan dari tindak kebohongan, ilusi,
ketidaksenonohan, serta publikasi produk yang menghalalkan segala cara. Banyak
pelaku bisnis menggunakan teknik promosi dengan memuji-muji barangnya setinggi
langit dan tidak segan-segan mendiskreditkan produk saingan. Bahkan ada kejadian,
produk pesaing dipalsukan kemudian dilepas ke pasar sehingga pesaingnya
memperoleh citra tidak baik dari masyarakat. Tidak boleh mengatakan bahwa modal
barang ini mahal jadi harganya tinggi, dan sudah banyak orang yang membeli produk
ini, tapi kenyataannya tidak. Untuk melariskan jual belinya, pedagang tidak segan-
segan melakukan sumpah palsu, padahal hal tersebut merusak, sesuai dengan hadist
berikut: “Sumpah yang diucapkan untuk melariskan dagangan, dapat merusak
keuntungannya (HR Muslim)”

• Juga tidak dibenarkan, penjual main mata dengan teman-temannya agar pura-pura
berminat dengan barang yang dijual dan membelinya dengan harga mahal sesuai
dengan harga yang diminta oleh penjual. Ini disebut najasi, praktik ini sangat dilarang
oleh Rasulullah SAW

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang menukar

janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka

dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat

bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan

berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat

kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan

mensucikan mereka. bagi mereka azab yang

pedih.”(QS. Ali-Imran:77)



• Nabi Muhammad SAW dalam mempromosikan produknya tidak pernah melebih-lebihkan dengan
maksud untuk memikat pembeli. Nabi Muhammad SAW dengan tegas menyatakan bahwa
seorang penjual harus menjauhkan diri dari sumpah-sumpah yang berlebihan dalam menjual
suatu barang. Sumpah yang berlebihan dalam promosi telah sejak dulu dianjurkan untuk dijauhi,
karena sumpah yang berlebihan yang dilakukan hanya untuk mendapatkan penjualan yang lebih
tidak akan menumbuhkan kepercayaan pelanggan

• Kegiatan marketing atau pemasaran seharusnya dikembalikan pada karakteristik yang
sesungguhnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.

• Perspektif pemasaran dalam Islam adalah ekonomi (1) Rabbani (divinty), (2) realistis, (3) humanis,
dan (4) seimbang.

• Di dalam marketing syariah mengutamakan nilai-nilai akhlaq dan etika moral di dalam
pelaksanaannya. Oleh karena itu marketing syariah menjadi penting bagi para tenaga
pemasaran untuk melakukan penetrasi pasar sehingga apabila dirumuskan, dalam Islam terdapat
sembilan macam etika (akhlaq) yang harus dimiliki oleh seorang tenaga pemasaran, yaitu:

• a. Memiliki kepribadian spiritual (takwa)
• b. Berkepribadian baik dan simpatik (shiddiq)
• c. Berlaku adil dalam bisnis (al „adl)
• d. Melayani nasabah dengan rendah hati (khitmah)
• e. Selalu menepati janji dan tidak curang (tahfif)
• f. Jujur dan terpecaya (al amanah)
• g. Tidak suka berburuk sangka (su‟udzon)
• h. Tidak suka menjelek-jelekkan (ghibah)
• i. Tidak melakukan suap (riswah)



• Rasulullah adalah pelopor bisnis yang 
menggunakan prinsip kejujuran serta transaksi bisnis
yang adil dan sehat. Beliau juga tidak segan
mensosialisasikan prinsip-prinsip bisnisnya dalam
bentuk edukasi dan pernyataan tegas kepada para 
pebisnis lainnya

• ada empat hal yang menjadi key success factors 
(KSF) dalam mengelola bisnis yang merupakan sifat-
sifat Rasulullah antara lain, shiddiq, amanah, 
fathanah dan tabligh.



MAQOSHID AL-SYARIAH AL-ISLAMIYAH
(MENURUT IMAM SATIBI)

Memelihara Agama

(khifdz ad-diin)

1
Memelihara Jiwa

(khifdz an-nafs)

2

43

5

Memelihara Keturunan

(khifdz an-nasl)

Memelihara Akal

(khifdz al-aql)

Memelihara Harta

(khifdz al- maal)



Change Your Thinking
When you change your thinking (pikiran)

You change your beliefs (keyakinan diri)

When you change your beliefs 

You change your expectations (harapan)

When you change your expectations

You change your attitude (sikap)

When you change your attitude (sikap)

You change your behavior (tingkah laku)

When you change your behavior

You change your performance (kinerja)

When you change your performance

You change your destiny (nasib)

When you change your destiny

You change your life (hidup)

Terima Kasih dan Renungkan ini !


