


“Perasaan bahagia atau sedih, semangat atau loyo…

banyak dipengaruhi oleh gerakan.”
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Anda perlu mengumpulkan POIN per 

kelompok. Pemenang mendapat hadiah 

khusus.

Jika Anda menjawab atau bertanya 

tanpa angkat tangan, tim Anda 

memperoleh 5 POIN.

3
Jika Anda angkat tangan tapi menjawab

sambil duduk, tim Anda memperoleh 10

POIN.

4
Jika Anda angkat tangan dan menjawab 

sambil BERDIRI, tim Anda memperoleh

15 POIN.

Training 

is FUN.

Let’s play.
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Pengertian “Center of Excellence”.

Habits → Culture

TML → Kekuatan Tujuan/Purpose
Theocentric Motivation and Leadership

Unggul di tahap proses.

Religiusitas Vs. Spiritualitas.









Religiusitas Vs. Spiritualitas



Source: Academy of Management Review, Porter, L. W., & Lawler, E. E. (1968).
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Perhatikan video berikut ini (2 Menit). 

Kemudian, diskusikan dalam kelompok

masing-masing, lalu jawablah 5 

pertanyaan berikut (5 Menit).

1. Apa “masalah” yang ada dalam video ini?

2. Siapa yang “seharusnya” menyelesaikan

masalah tersebut? Tetapi, ternyata, apa yang 

mereka lakukan?

3. Mengapa para petugas dan orang-orang yang 

seharusnya lebih mampu memberi solusi, 

namun tidak mau melakukannya?

4. Bagaimana caranya supaya “respon atau

perilaku” yang salah itu tidak menjadi

kebiasaan di lingkungan Kab. Nias?

5. Siapa yang pada kenyataannya

menyelesaikan “masalah” yang ada? Apa

yang bisa Anda pelajari dari “anak kecil ini?”
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Pengertian “Center of Excellence”.

Habits → Culture

TML → Kekuatan Tujuan/Purpose
Theocentric Motivation and Leadership

Unggul di tahap proses.

Religiusitas Vs. Spiritualitas.



Makan, minum, berbicara, berolahraga, bekerja, berelasi

dengan orang lain, merespon suatu berita atau peristiwa

– semua itu kita lakukan tanpa sadar

sebagai hasil dari kebiasaan.

43%-88%, 
kita berespon dan 

melakukan suatu

tindakan tanpa

memikirkannya.

Contoh: Driving, Smoking, Serving 







TML 

(THEOCENTRIC MOTIVATION AND LEADERSHIP)

Kemudian dilatih menjadi pemimpin terbaik di bidang masing-masing

(LEADER), untuk menghasilkan buah termanis hingga 10X lebih baik

(RESULTS), demi kesejahteraan bersama (BETTER LIFE FOR ALL).”

“Hadir untuk menolong setiap individu menemukan tujuan hidup (PURPOSE) 

dan potensi terbaiknya (POTENTIAL), sehingga belajar dan 

berkarya dengan penuh gairah (PASSIONate).










