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Peran dan kemampuan pemimpin yang gesit 
menjadi penting untuk mendorong 
pemangku kepentingan mengkolaborasikan 
beragam aktor/partisipan sebagai wujud 
dari pemimpin yang  berwawasan adaptasi 
dan berkapasitas resiliensi di normal baru.

Bagaimana cara 
memimpin yang baik saat 
beradaptasi pada situasi 
normal baru?



Respon cepat dan fleksibel pemimpin menahan 
serbuan Covid-19 akan semakin terasa 
dampaknya jika didukung oleh teknologi yang 
tepat. Penerapan teknologi digital untuk 
layanan kesehatan, pengelolaan data dan 
informasi, dan dikolaborasikan dengan 
teknologi lainnya akan meningkatkan wawasan 
adaptasi dan kapasitas resiliensi pemimpin 
untuk mudah bertindak cepat mengeksekusi 
praktik-praktik terbaik seperti tes, pelacakan 
dan isolasi. Bahkan kepemimpinan melawan 
pandemi agar lebih gesit (agile) juga dapat 
meminjam pola pikir (mindset) dari ranah 
teknologi tersebut.



Agile berasal dari bahasa Latin 
“agilis” bermakna “mampu 
bergerak secara anggun dengan 
cepat atau secara mental cepat 
dan banyak akal”. Berdasarkan 
makna kamus, “agile” berarti 
“memiliki kemampuan bergerak 
cepat; gesit, aktif, siap”. 



Praktik inti kepemimpinan yang 
agile adalah ‘tindakan reflektif ’. 
Praktik ini bertujuan memperoleh 
wawasan yang lebih luas ke dalam 
konteks. 

Refleksi bernilai karena memperluas 
kesadaran dan memungkinkan para 
pemimpin untuk menggunakan lebih 
banyak kecerdasan. Pemimpin dapat 
mengembangkan agility dengan 
membawa refleksi ke dalam praktik.



Kepemimpinan dengan agility 
memiliki empat tipe
• context-setting agility, para pemimpin 

memindai lingkungan, mengantisipasi perubahan. 
• stakeholders agility, pemimpin menempatkan 

diri pada posisi para pemangku kepentingan utama
• creative agility, yang memungkinkan para 

pemimpin untuk mengubah masalah dan peluang 
yang kompleks dan baru menjadi hasil yang 
diinginkan. 

• self-leadership agility, menggunakan inisiatif 
sehari-hari mereka untuk bereksperimen dengan 
aspirasi ini, secara proaktif mencari umpan balik, 
dan merefleksikan serta belajar dari 
pengalaman-pengalaman.



pembicaraan penting/diskusi para pihak 
yang memiliki pandangan dan prioritas  
berbeda, namun hasil penting 
dipertaruhkan dan diperlukan untuk 
tindakan bersama; memimpin tim;  dan 
memimpin perubahan organisasi. 

Pemimpin dapat mengembangkan agility dalam tiga 
tahapan, yaitu expert (berorientasi kepada 
penyelesaian masalah), achiever (berorientasi 
keluaran), dan catalyst (berorientasi kepada 
pembangunan kapasitas) di mana di tiap-tiap tahapan 
pemimpin mengembangkan kapasitas kognisi dan 
emosi baru yang menjadi pondasi sebagai seperangkat 
dari keterampilan perilaku kualitatif untuk lebih agile 
(gesit).

Bagaimana keempat tipe tersebut 
dioperasionalisasikan secara efektif?



Para pemimpin, ambil waktu sejenak 
untuk berefleksi. Munculkan wawasan 
baru yang berdampak kepada tindakan. 
Hindari jebakan rutinitas. Wujudkan 
dalam tindakan dengan menjadi 
pemimpin katalis untuk organisasi 
Anda. Pemimpin di normal baru era 
pandemi harus mampu beradaptasi 
dalam sistem yang kompleks.  Berpikir 
dan bertindak agile !

Jadi sudah mampukah kita memimpin diri sendiri untuk 
tertib aturan dalam era pandemi ini?
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