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Agile Leadership adalah gaya kepemimpinan yang kolaboratif, 
inovatif, kreatif. 
Nah! Agility Leadership ini sangat penting loh ternyata! Di era 
industri saat ini.
Kira-kira kenapa ya pemimpin muda?  Kok bisa penting banget 
sih di era industri saat ini??

Apa itu Agile Leadership???



V U C A

Volatility= Perubahan yang sangat cepat terjadi.

Uncertainty= Ketidakpastian. Kurangnya 
kecepatan untuk memprediksi segala peristiwa 
yang akan terjadi.

Complexity= Sangat kompleks. Situasi adanya 
gangguan yang dihadapi oleh suatu organisasi.

Ambiguity= Semua serba tidak jelas atau bias.



1. Memberi Keteladanan Bukan Sekedar Kata-Kata

Dalam Agile Leadership, pemimpin tidak hanya sekedar berkata untuk 

memotivasi tetapi ikut melibatkan diri secara langsung dan aktif untuk memberi 

motivasi dan mengembangkan empati kepada para anggotanya. 

2. Menghargai Pemikiran Berkualitas Untuk Hasil yang Lebih Baik

Agile Leadership sangat menghargai ide berkualitas untuk menentukan 

tindakan yang terbaik. Ciri dari pemimpin ini adalah meluangkan waktu dan 

pendekatan yang penuh pertimbangan.



3. Meminta Umpan Balik yang Efektif

Agile Leadership terus membutuhkan dan meminta umpan balik dan 
melakukan tindakan setelahnya, baik saat situasi dan rencana berjalan baik 
maupun berjalan dengan kurang baik. Umpan balik ini berpengaruh terhadap 
kepercayaan antar anggota dan memprioritaskan tujuan bersama

4. Memberikan Makna Terhadap Tugas yang Diberikan

Agile Leadership fokus dan berupaya terhadap membangun tujuan dan 
makna pada aktivitas tim. Sehingga tim akan lebih semangat dan termotivasi.



5. Mengelola Emosi Untuk Meningkatkan Kreativitas dan Inovasi

Agile Leadership membangun tim dengan kecerdasan emosi (EQ). Suasana hati dan 
emosi sangat berpengaruh pada kinerja tim. Karena itu, membangun emosi positif 
membantu individu untuk berkontribusi lebih kreatif, inovatif, dan efektif.

6. Menerapkan Kepemimpinan di Seluruh Tingkat

Budaya leadership ini menerapkan Agile Leadership kepada seluruh tingkatan 
organisasi. Bukan hanya pimpinan saja, dan dikembangkan oleh praktik berkelanjutan 
oleh para pemimpim, tim, dan departemen. 



7. Mendistribusikan Kekuasaan Secara Cepat

Agile Leadership melakukan pemberdayaan dan penyerahan tanggung 
jawab kepada orang yang memiliki otoritas, pengetahuan, dan keterampilan. 
Agile Leadership menyadari bahwa orang yang bekerja dengan perfoma 
terbaik adalah saat mereka mendapat energi berupa kepercayaan dan 
otoritas.

8. Membangun Kolaborasi Berbasis Kepercayaan

Agile Leader membangun kolaborasi dengan kepercayaan. Leader memberi 

fasilitas dan kebebasan untuk bekeja secara mandiri sesuai dengan batasan 

leader. Agile Leader harus paham bahwa kolaborasi bukan satu-satunya 

masalah, melainkan kolaborasi berkelanjutan adalah aspek penting untuk 

organisasi dan sangat menentukan kinerja, kreativitas, dan inovasi.



9. Memercayai Bahwa Ide-Ide Hebat Dari Mana Saja

Agile Leader percaya kepada anggota anggotanya untuk menghasilkan solusi 

yang kreatif atas suatu masalah yang sedang dihadapi. Agile leader terbuka 

terhadap pengaruh dan gagasan baik orang lain, terlepas dari status dan 

posisi. 



Ayok pemimpin 

muda!

Bersiaplah 

menyongsong 

Indonesia Maju!
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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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