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Apa itu Organisasi Agile?
Organisasi Agile adalah organisasi yang dapat 
beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan. 
Perusahaan seperti ini biasanya menggunakan 
struktur matriks yang dinamis, dengan 2 jenis 
garis koordinasi, yakni yang akan 
meningkatkan kemampuan (capability line) dan 
menciptakan nilai (value-creation line). Dalam 
istilah agile, garis koordinasi kemampuan 
sering disebut "chapter" dan garis koordinasi 
penciptaan nilai sering disebut "tribes."



Nah, apa saja peran 
dari manajer dalam 
organisasi agile?



1. Chapter Leader
Chapter leader berperan untuk mengerahkan 
orang-orang ke tim yang tepat sesuai dengan 
keahlian mereka. Para chapter bertanggung 
jawab atas ‘day to day operation’ perusahaan 
tersebut. Sehingga, pemimpin chapter harus 
mampu membangun kemampuan dan 
merekrut orang-orang yang tepat, membekali 
mereka dengan keterampilan, alat, dan 
pendekatan standar untuk memberikan 
keunggulan fungsional, dan memastikan 
bahwa mereka berpeluang untuk mendukung 
perusahaan.



2. Tribe Leader
Tribe Leader memiliki peran untuk lebih  banyak 
‘memimpin’ daripada ‘mengelola’ serta 
bertanggung jawab terhadap untung-rugi 
perusahaan. Oleh karena itu,  mereka harus 
mengembangkan strategi dan taktik yang tepat 
untuk memberikan hasil yang diinginkan dan 
menentukan pekerjaan apa yang harus 
dilakukan, berapa banyak berinvestasi terhadap 
upaya apa, dan bagaimana memprioritaskan 
peluang.



3. Squad Leader
Squad Leader berperan untuk mencapai tujuan 
penting dalam organisasi. Pemimpin squad 
harus membantu merencanakan dan mengatur 
pelaksanaan pekerjaan, dan mereka berusaha 
untuk membangun tim yang kohesif. Mereka 
juga memberikan inspirasi, pembinaan, dan 
umpan balik kepada anggota tim, melaporkan 
kembali kemajuan kepada para pemimpin tribe, 
dan memberikan masukan tentang 
pengembangan dan kinerja orang-orang 
kepada para pemimpin chapter yang relevan. 



Jadi, apakah kamu tertarik 
untuk menjadi manajer di 
organisasi agile?



● Peran manager dalam organisasi “Agile” – 
The Chapter, Tribe, and Squad Leader 
(Wellcode.IO team)

● https://insight.wellcode.io/peran-manager-da
lam-organisasi-agile-the-chapter-tribe-and-s
quad-leader
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