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DO YOU KNOW?

Perusahaan dengan praktik tangkas 
yang tertanam dalam model operasi 
mereka telah mengelola dampak 
krisis COVID-19 lebih baik daripada 
rekan-rekan mereka. Inilah yang 
membantu mereka mengatasinya



APAKAH ANDA TAHU?

Perusahaan dengan praktik tangkas yang 
tertanam dalam model operasi mereka 
telah mengelola dampak krisis 
COVID-19 lebih baik daripada 
rekan-rekan mereka. Inilah yang 
membantu mereka mengatasinya.



Bagi banyak perusahaan, efek pertama 
yang paling terlihat dari pandemi 
COVID-19 dengan cepat menciptakan 
tantangan bagi model operasi dan bisnis 
mereka. 

Untuk mengatasinya, banyak yang beralih 
ke praktik yang umumnya dikaitkan 
dengan tim yang gesit dengan harapan 
dapat lebih cepat beradaptasi dengan 
perubahan prioritas bisnis.



Mengevaluasi Efektivitas Respons 

Para eksekutif menekankan bahwa tim 
tangkas telah melanjutkan pekerjaan 
mereka hampir tanpa hambatan dan 
kemunduran substansial dalam 
produktivitas.

Sebaliknya, banyak tim yang tidak gesit 
berjuang untuk bertransisi, 
memprioritaskan ulang pekerjaan mereka, 
dan menjadi produktif dalam pengaturan 
jarak jauh yang baru.



Elemen Dari Respons Yang Berhasil

Sebagian besar organisasi, gesit atau tidak, 
menyaksikan langkah pengambilan 
keputusan yang lebih cepat ketika realitas 
pandemi COVID-19 berkembang. 

Bahkan mempertimbangkan bahwa 
peningkatan menyeluruh dari banyak 
organisasi, organisasi yang gesit berhasil 
mengungguli.



Cara kerja yang gesit bahkan membantu 
perusahaan yang tidak gesit mengatasi 
pandemi COVID-19. Saat ekonomi 
terbuka, perusahaan yang sebelumnya 
tidak gesit harus memutuskan apakah akan 
menggunakan cara kerja yang gesit atau 
tidak.



Pemimpin harus membuat 
keputusan tentang dimana 

memulai, bagaimana memulai, 
dan elemen mana dari model 

operasi mereka yang 
memerlukan perubahan 

struktural. 



APAKAH ANDA 
TERTARIK MENJADI 

PEMIMPIN YANG 
GESIT?



● An operating model for the next normal: lessons 
from agile organizations in the crisis (Christopher 
Handscomb)

● https://www.mckinsey.com/business-functions/organi
zation/our-insights/an-operating-model-for-the-next-
normal-lessons-from-agile-organizations-in-the-crisis
#

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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