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Angela Maiers,
seorang penulis, pengajar, dan 
keynote speaker internasional, 
menekankan pentingnya 
passion atau gairah ketika 
menjadi pengajar, pemimpin, 
maupun dalam suatu 
organisasi.

Menurut beliau, gairah lah 
yang membedakan setiap 
orang dan gairah itu perlu 
dipupuk, dikembangkan, dan
selalu disegarkan oleh masing-
masing orang yang memilikinya.



Menurut Maiers, pemimpin dengan gairah yang kuat 
menunjukkan adanya 5 karakteristik berikut dalam 
kepemimpinannya:

1. Clear Direction (Arah yang Jelas)

Seiring dengan berjalannya 
waktu, gairah akan 
berkembang dan masa 
depan dari pemimpin 
yang didorong oleh gairah 
akan penuh dengan 
pilihan dan peluang.



2. Clarity Focus (Kejelasan Fokus)

Kepemimpinan yang didorong oleh gairah akan 
memiliki fokus yang jelas. Lebih tepatnya, secara 
spesifik akan tersusun langkah dan perilaku yang 

yang dibutuhkan seluruh 
komunitas untuk 
bergerak menuju 
pencapaian visi, misi, 
dan tujuannya. Hal ini 
juga akan meminimalisir 
resistance (penolakan) 
yang mungkin muncul.



Capacity to Change  (Kapasitas untuk 
Berubah)
Pemimpin yang didorong oleh gairah akan 
memberikan ruang bagi 
anggotanya untuk 
berkembang. Ia tidak akan 
“memudahkan” pekerjaan 
anggotanya, tetapi akan 
membuat pekerjaan 
mereka lebih mudah 
dengan memberikan ruang 
bagi mereka untuk membangun 
kepercayaan diri dan kompetensi 
dalam setiap pengalaman dan interaksi.



4. Credibility (Kredibilitas)

Untuk mendapatkan 
kepercayaan pengikutnya, 
seorang pemimpin harus 
memulai ataupun mencoba 
terlebih dahulu sebelum 
anggotanya. Dengan melakukan 
hal ini, pemimpin bukan hanya mendapatkan 
kepercayaan, tetapi juga dapat memberikan empati, 
keakraban, wawasan, dan kasih sayang kepada para 
anggotanya.



Courage (Keberanian)

Keberanian yang dimaksud bukan hanya berani 
menjalani program, inisiatif, ataupun program baru. 
Pemimpin yang didorong oleh gairah juga berani untuk 
merelakan atau melepaskan hal-hal yang tidak 
sejalan dengan tujuan.



A

Maiers juga mendorong kita untuk bertindak 
( to A.C.T )

C

T

Take immediate action on
(Segera mengambil tindakan)

Consider letting go of, changing direction or 
course
(Pertimbangkan untuk merubah arah bila 
diperlukan)

Devote the most time, talent, and resources 
to passion
(Kerahkan sebagian besar waktu, bakat, dan 
sumber daya untuk gairah)



Mengikuti ajakan 
Angela Maiers, yuk, 
kita mulai bertindak!



● The 5C’s of Passion Driven Leadership 
(Angela Maiers)

● https://generalleadership.com/passion-drive
n-leadership-2/
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