
Leading Agile 
Transformation: 

The new capabilities leaders 
need to build 21st century 

organizations

Disusun oleh: Anggun Mutiara Utami

Disunting oleh : Shania Aulia



Agile leadership adalah kepemimpinan yang mampu 
menavigasi organisasi lebih adaptif, produktif, dan unggul 
dalam segala situasi. Agile leadership adalah gaya 
kepemimpinan gesit yang berbeda dari model manajemen 
tradisional, dengan ciri paling menonjol yaitu cepat dan 
fleksibel.

Gaya kepemimpinan ini lebih menekankan pada kolaborasi, 
bukan perintah. Manajer atau pemimpin organisasi bekerja 
menjalankan prinsip melayani anggota tim maupun 
pelanggan, bukan mengatur dan mengendalikan.

Apa itu Agile Leadership ?



Lalu Apa bedanya Organisasi biasa dengan 
Organisasi Agile ?

Dalam organisasi yang agile, setiap karyawan jauh lebih mungkin 
untuk saling memberikan umpan balik berkelanjutan tentang 
perilaku dan hasil dari kegiatan bisnis yang mereka lakukan. Bahkan 
pemimpin juga lebih baik dalam mendorong kepemimpinan dan 
pelayanan bersama (servant leadership) dengan memberikan insentif 
pada setiap perilaku yang berorientasi pada tim dan berinvestasi 
dalam pengembangan karyawan. Lebih jauh lagi, organisasi yang 
bergerak secara agile, umum nya membuat unit otonom yang 
sepenuh nya bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan nya



Mendorong perubahan

Tantangan terbesar untuk melakukan transformasi organisasi adalah 
budaya organisasi. Khusus nya ketidakselarasan antara cara kerja agile dan 
aturan main pekerjaan setiap orang, kurangnya kolaborasi antar lintas level 
dan unit, serta resistensi karyawan terhadap perubahan

Langkah-langkah melakukan 
transformasi organisasi agile
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2 Memperjelas visi organisasi

Organisasi harus mampu menciptakan visi dan tujuan bersama serta 
menyelaraskan nya dengan panduan strategis yang dapat ditindaklanjuti. 
Kebanyakan organisasi mendapatkan rintangan untuk bertransformasi, 
karena tidak mampu menciptakan visi yang bermakna atau tidak di 
komunikasi dengan jelas dan mudah dipahami. 



          
Putuskan kapan dan bagaimana anda memulai 
transformasi.  

Biasa nya organisasi yang terhambat melakukan proses transformasi, 
karena tidak memiliki rencana implementasi yang jelas. 

Misalnya, dengan membuat perubahan di bagian-bagian yang lebih kecil 
dari setiap unit kinerja, atau dengan membuat perubahan pada elemen 
yang lebih mendasar dari organisasi. 

Selanjutnya organisasi juga harus dapat menilai dan memilih cara-cara 
dari praktik agile yang paling prioritas untuk di implementasi kedalam 
organisasi agar mampu mencapai agile dan dampak yang diinginkan. 

Kedua, tindakan tersebut melintasi batas-batas strategi, struktur, proses, 
orang, dan teknologi untuk saling memperkuat satu dengan yang lain nya. 

Ketiga, mereka harus menentukan sumber daya dan kerangka 
waktu (timeline) untuk melakukan transformasi, sehingga setiap elemen 
dalam organisasi mampu mempertahankan momentum transformasi 
organisasi.
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Sangat dimengerti, kamu masih harus melakukan banyak hal 
sebelum perusahaan menjadi benar-benar agile. Tips  ini 
dirancang untuk membantu kamu dengan langkah pertama 
dalam memperkenalkan pihak internal team kamu dengan agile. 
Kamu dapat memilih untuk menerapkan salah satunya, atau 
kombinasi dari semuanya. 

Sudah siap memulai transformasi digital dengan 
konsep agile ?
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